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BOEKEN VOL BLIJDSCHAP 

EN LEVENSVREUGDE 

MAX DE LANGE-PRAAMSMA 

MOEDER ELS 
Gebonden f 4.90 

Een eerlijk, onbevangen meisjesboek, dat wordt 
overstraald door een zonnige blijdschap, maar 
waarin ook de ernst van het leven aan 't woord 
komt. 
Hoe het Els en Taco verging? 
Als we de sympathieke Els weer ontmoeten, is zij 
moeder van opgroeiende kinderen. 
De tienduizenden bezitsters van de voorgaande 
Goud-Elsje-boeken, ook zij die inmiddels zelf ge-
huwd zijn en kinderen hebben, vinden in dit boek 
ontzaglijk veel kostelijks te genieten. 
Alle mensen die ons door de voorgaande delen lief 
geworden zijn, ontmoeten we hier opnieuw. We 
horen over Els en Taco en hun kinderen en over 
de vele anderen die in onze herinnering zijn blijven 
voortleven. Meer dan ooit laten de zoveel rijper 
geworden hoofdfiguren ons meeleven met hun 
vreugden en leren zij ons de belangrijkste levens-
waarden kennen en waarderen. 

41111111111111111111111111~ deze serie verkocht .  

BIJ IEDER MEISJE 

ALTIJD WELKOM! 

De andere delen van de Goud-Elsje-serie zijn 

Goud-Elsje, 12e druk 	  Geb. f 3.90 

Goud-El.sje verlooft zich, 10e druk . 	 Geb. „4.90 

Goud-Elsje draagt een dubbele naam, 
8e druk 	  Geb. „ 4.90 

Nog is het lente voor Goud-Elsje, 7e dr 	 Geb. „ 4.90 

Goud-Elsje na de grote storm, 7e druk Geb. „ 4.90 

Riet Berkhout, 3e druk 	  Geb. „ 4.90 

Lotty is Lot geworden, 2e druk . 	Geb. „ 4.90 

Lente voor Lot, 2e druk 	  Geb. „ 4.90 

Weerzien van Han 	  Geb. „ 4.90 

Illustraties, banden en stofomslagen werden 
verzorgd door Rie Reinderhon. 



Het is ons een bijzonder genoegen U deze nieuwe catalogus 

te kunnen aanbieden, waarin een verrassend groot aantal 

nieuwe kinderboeken is opgenomen. 

Besturen en leerkrachten van zondagsscholen en dagscholen, 

besturen van verenigingen en instellingen voor evangeli-

satie in de ruimste zin, verenigingen voor ontwikkeling en 

ontspanning van de jeugd, voorgangers van jeugddiensten, 

besturen van personeelsverenigingen en verder allen die bij 

het jeugdwerk betrokken zijn, vinden in deze catalogus een 

zeer ruime keus voor alles wat zij voor uitdeling bij de 

Kerstfeestviering of bij andere gelegenheden nodig hebben. 

De collectie kinderboeken werd uitgebreid met bijna vijftig 

nieuwe uitgaven en herdrukken. 

De allerwegen gewaardeerde nieuwe uitvoering werd verder 

geperfectioneerd. 

De frisse, voor de kinderen bijzonder aantrekkelijke bandjes 

zijn alle van een beschermende vernislaag voorzien. 

Naast de rijke oogst van kinderboeken vindt U in deze 

catalogus een aantal titels van goede, verantwoorde boeken 

voor de rijpere jeugd; verder vertel- en voorleesboeken, 

romans en studieboeken voor volwassenen. 

Alle voor uitdeling bestemde kinderboeken vormen wat 

inhoud en uitvoering betreft een klasse apart. 

Verantwoorde boeken, die tot het hart van het kind spreken. 

Spannende boeken, ruim geïllustreerd. Stuk voor stuk aan 

een nauwkeurige beoordeling onderworpen. 

Voor ieder kind, voor iedere leeftijd, voor iedere beurs 

vindt U beslist wat U zoekt. 

Het moet voor U een grote vreugde zijn de kinderen voor 

een in verhouding zeer laag bedrag vorstelijk te kunnen be-

lonen. 

Verkrijgbaar in de boekhandel. 

Najaar 1960. 

Boeken die 

tot het hart 

van het kind 

spreken ! 

G. F. CALLENBACH N.V. - NIJKERK 

Telefoon (03494) 241 - Postgiro 8235,31 



30 CENT 

1 	GREETH GILHUIS-SMITSKAMP: 

Een feestjurk voor Fietje 
M. 6-8 jaar. 16 blz., 4 ill. 

Fietje kocht als verrassing voor haar zieke 
moeder een kuikentje, maar het diertje over-
leefde de dag niet. 
Zij kon haar verdriet gelukkig vergeten door 
twee grote verrassingen, want vader, die op 
zee voer, kwam thuis en moeder mocht uit 
bed. 
En de mooie nieuwe jurk die vader voor haar 
meebracht, werd dan ook een ware feestjurk! 

2 	 \V. G. VAN DE HULST: 

Gedroogde appeltjes 
J. en M. 6-8 jaar. 16 blz., 5 ill., 4e druk. 

Grootmoeder vertelt haar kleinkinderen een 
verhaal uit de tijd toen zij, zoals haar klein-
kinderen nu, op de zondagsschool was. Een 
beetje een verdrietig verhaal in het begin, 
maar met een prachtig einde. 
Het behoeft nauwelijks gezegd, dat dit weer 
een van die zeldzaam boeiende vertellingen 
van Van de Hulst is. 

3 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Nieuwe vrienden 
J. 7-10  jaar. 16 blz., 4 ill. 

Jopie heeft het thuis niet prettig. Hij zou 

2  

graag een gevonden hondje houden, maar een 
agent van politie neemt hem het diertje af. 
Als hij nog eens met de politie in aanraking 
komt door een heel wat minder aangename 
oorzaak, betekent dat gelukkig het begin van 
een grote verbetering in zijn leven. 

4 	CO VAN DER STEEN-PIJPERS: 

Robbie krijgt toch een 
vriendje 

J. en M. 6-8 jaar. 16 blz., 4 ill. 

Als Robbie gaat verhuizen, komt hij op een 
andere school en daar loopt het helemaal 
mis. 
Als hij zijn drift niet kan beheersen, gebeu-
ren er heel nare dingen en daarom temeer 
stemt het tot grote vreugde dat hij ten slotte 
met de jongens van school een gelukkig kerst-
feest kan vieren, omdat de twee vijanden 
Robbie en Wouter de beste vrienden zijn ge-
worden. 

*• 

N.B. Verklaring van enkele afkortingen: 
J. onder een titel betekent Jongensboek 
M.  onder een titel betekent Meisjesboek 
J. en M.  onder een titel betekent Jon-
gens- en Meisjesboek 
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Het wilgenslootje 
J. 6-9 jaar. 16 blz., 4 ill. 
Een uitstekend verhaal voor onze jeugdige 
lezers. 
Het boekje vertelt prachtig over alles wat 
er in en om het water leeft. Het geeft de 
goede verhouding tussen Jan en zijn moeder 
weer en laat zien hoe belangrijk een kinder-
lijk Godsvertrouwen is. Het avontuur dat Jan 
beleeft als hij een jonge mus wil redden en 
daarbij in 't water terechtkomt, is onverge-
telijk. 

6 	 MARIA VERPOORTEN: 

Van een blauw klompje 
en een rood schoentje 
J. en M. 6-8 jaar. 16 blz., 3 ill. 
Ondanks de mooie klompjes waarop Rietje 
met recht trots kan zijn, blijft ze jaloers op 
Annelies, die mooie rode schoentjes draagt. 
Alles wordt nog erger als een van de klomp-
jes naar de bodem van de bosvijver verdwijnt. 
Gelukkig verandert de volgende dag het ver-
driet in vreugde. 

7 
	

A. VAN VLIET-LIGTHART SCHENK: 

Pieterbaas 
J. en M. 6-9 jaar. 16 blz., 4 ill. 
Elsje krijgt als bijzondere verrassing van 
haar broer Karel een mooie negerpop met 
gouden ringen in de oren en deze Pieterbaas 
wordt aanleiding tot een heleboel verrassen-
de gebeurtenissen. 

3 

35 CENT 

LIESBETH GROOTHOFF: 

Marzetjes Kerstfeest 
J. en M. 7-10 jaar. 24 blz., 5 ill. 
Jaap heeft een ziek zusje, dat het vaak erg 
moeilijk heeft. Jaap en zijn vriend Kees wil-
len haar met Kerstmis verrassen, maar ze 
maken daarbij een grote fout, want de kerst-
boom die ze haar willen geven, halen ze ge-
woon uit het stadspark, waar ook de burge-
meester woont. 
De burgemeester en zijn dochtertje zorgen 
ervoor dat Marietje toch een boompje krijgt, 
maar op een heel andere wijze dan de jon-
gens zich hadden voorgesteld. 

9 	 JEANNE MARIE: 

Van twee poppen en een 
itout meisje M. 6-8 jaar. 24 blz., 4 ill. 

Een bijzonder aantrekkelijk verhaal over Ria, 
die zowat dol is van vreugde wanneer ze een 
zusje krijgt. 
We leren haar echter ook van een andere 
zijde kennen. 
Voorraad beperkt. 

10 	 K. NOREL: 

Het bruidspaar 
J. en M. 7-9 jaar. 24 blz., 4 ill. 
In dit met vaart en spanning geschreven 
verhaaltje komt duidelijk naar voren op wel-
ke wijze kinderen elkaar en elkanders ouders 
ten goede kunnen beïnvloeden. 
Zo heeft de vriendschap van Marjan voor 
Dries ten gevolge dat het jongetje en zijn 
ouders met het evangelie in aanraking ko-
men. 



35 CENT 

11 	 A. J. PLEYSIER: 

Japw en Bert 
J. en  M. 6-8 jaar. 24 blz., 4 ill. 
Dit bijzonder fris en kinderlijk geschreven 
verhaal vertelt enkele kostelijke gebeurtenis-
sen uit het leven van een paar ondernemende 
knaapjes. 
Ze trekken met de autoped naar 't zieken-
huis om Berts zieke moeder bloemen te 
brengen. 
Gelukkig ontfermt een vrachtrijder zich over 
hen, anders zou alles zijn misgelopen. 

12 	 A. J. PLEYSIER: 

Zon Japie toch 
J.  en  M. 6-8 jaar. 24 blz., 4 ill. 
Het zusje van Japie gaat voor 't eerst naar 
school. Japie denkt: kom, laat ik ook maar 
naar school gaan. Hij moet er tot twaalf uur 
blijven, omdat juf hem niet alleen durft 
laten teruggaan. 
Als ze samen thuiskomen, betekent dat voor 
moeder het einde van een morgen vol ang-
stige spanning. 

13 	CO VAN DER STEEN-PIJPERS: 

't Was maar een grapje 
J. en M. 6-9 jaar. 24 blz., 4 ill. 
Joosje en Josje sluiten hun vriendje in een 
schuurtje op en vergeten hem helemaal. 
's Avonds sluipt Joosje uit bed om hem te 
gaan bevrijden, maar ze vindt hem niet en 
komt huilend bij vader en moeder. Ze wist 
niet dat Dickie al eerder was verlost. 

4  

14 	 TJITS VEENSTRA: 

Moeders grote dochter 
M.  7-9 jaar. 24 blz., 5 ill. 
Als moeder een dagje weg moet, loopt alles 
verkeerd en daaraan heeft vooral Betteke 
schuld. 
Gelukkig weet ze nog veel van wat ze bedierf, 
goed te maken. Beloven en doen zijn twee 
heel verschillende dingen; dat blijkt wel uit 
dit gezellige verhaal. 

15 
	

ANNE DE VRIES: 

Het kleine negermeisje 
J. en M. 6-10 jaar. 24 blz., 4 ill., 2e druk. 
Een juweel van een verhaaltje over Pieng-
pieng, een klein negermeisje met grote don-
kere ogen, zwarte krulletjes en een grappig 
dik buikje. 
Haar broer Dagoe vertelt haar iedere dag 
wat hij op school hoorde. 
Groot is de ongerustheid van haar familie 
als ze het donkere bos is ingegaan waar de 
slang woont en de tijger en waaruit ze, als de 
duisternis valt, nog niet is teruggekeerd. 

16 	 ANNE DE VRIES: 

Jopie wil het winnen 
J. en  M.  8-10 jaar. 24 blz., 4 ill. 
Moeder en tante Truus komen door Jopies 
koppigheid in moeilijkheden, waaraan zelfs 
de politie te pas komt. De mensen denken 
dat Jopie wordt ontvoerd. Gelukkig kan alles 
worden opgehelderd en krijgt Jopie een on-
vergetelijke les. 
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17 
	

HETTY DROST: 

Een Hongaar keert terug 
J. en M. 8-10 jaar. 32 blz., 5 ill. 
Lassie komt na de eerste wereldoorlog bij 
pleegouders in Laag-Soeren. Hij keert terug 
naar zijn vaderland, wordt volwassen, trouwt 
en krijgt kinderen. 
Dan komt de Hongaarse vrijheidsstrijd en na 
een lange, gevaarvolle tocht vindt hij met 
zijn gezin bij zijn nu al oud geworden pleeg-
ouders opnieuw een liefderijk onderkomen. 

18 	 HETTY DROST: 

Het Hongaarse vriendinnetje 
J. en M. 7-10 jaar. 32 blz., 5 ill. 
Ibie, een ouderloos Hongaartje, woont met 
andere vluchtelingen in een van de kampeer-
huisjes van Eerbeek. 
Door toedoen van Rietje en Joop komt er in 
het verdrietige bestaan van een ziek, een-
zaam Hongaars meisje weer blijdschap en 
geluk! Vader en moeder nemen haar op in 
hun gezin en daarmee is voor Ibie wel niet 
alles, maar toch al heel veel goedgemaakt. 

19 	 LIESBETH GROOTHOFF: 

Riekje en het poesje 
J. en M. 7-10 jaar. 32 blz., 5 ill. 
Tot Riekjes grote vreugde kan ze de kerst-
dagen bij haar grootouders doorbrengen. Als 
ze met een vrachtrijder mee mag, beleeft ze 
onderweg vele opwindende avonturen met een 
weggelopen poes. Er gaat trouwens nog meer 
verkeerd, maar gelukkig brengt boer Meer-
tens haar terug naar de in grote ongerust-
heid verkerende grootouders. 

20 	 JEANNE MARIE: 

Geen vreemd kind 
M. 9-11 jaar. 32 blz., 5 ill. 

Rietje, het vriendinnetje van Annelies, gaat 
met haar ouders naar Nieuw-Zeeland. 
Er zal gauw een nieuw meisje op school ko-
men, maar de teleurstelling van Annelies is 
groot als dit een negermeisje blijkt te zijn. 
Ze sluit eerst heel aarzelend vriendschap, 
maar ervaart al gauw dat het hart en niet 
de huidskleur van een mens belangrijk is. 

21 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Manke Harmke 
J.  9-12 jaar. 32 blz., 5 ill., 3e geheel herz. dr. 

De onderwijzer merkte eens op dat wij altijd 
wel iets voor anderen kunnen doen. 
Dat maakte diepe indruk op manke Harmke, 
maar als hij iemand helpt wordt hij ziek. 
Dit gegeven werd zo suggestief uitgewerkt, 
dat het voor menig kind een waardevol voor-
beeld zal zijn. 

22 
	

K. NOREL: 

Linekes tocht naar de 
zingende klokken 
M. 6-9 jaar. 32 blz., 5 ill. 

Lineke en Jan mogen met Kerstmis bij hun 
grootouders logeren. Lineke klimt alleen de 
toren in en bereikt de zingende klokken. Zij 
wil de engelen vragen of ze een boodschap 
bij God willen brengen. 
Ze valt in slaap en dan is de hulp van een 
heleboel mensen en zelfs van politieagenten 
nodig om haar terug te vinden. 
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23 
	

HELEEN VAN RAMSHORST: 

Het verhaal van Gils 
J. en M. 6-8 jaar. 32 blz., 5 ill. 
Een uitmuntend boekje over Gijs van de 
bakker, die ook wel graag zo'n mooie fiets zou 
bezitten als Leo van de dokter. Het wordt de 
lezertjes door dit uitstekende verhaal duide-
lijk dat we in het leven niet altijd kunnen 
krijgen waar we onze zinnen op gezet hebben. 

24 	 N. M. SCHOUTEN: 

Dorus Trommelgraag 
J. en M. 7-9 jaar. 32 blz.. 5 ill. 
Men noemt Doortje zo in de omgang meestal 
Dorus, want zij heeft nogal eens jongensach-
tige manieren. 
Haar trommelzucht leidt tot vergeetachtig-
heid en gebrek aan plichtsbetrachting. 
Als ze op kleine Joop moet passen, komen er 
een heleboel onverwachte moeilijkheden 
achter elkaar. 

25 	 ANNE DE VRIES: 

Bertus en Bruno 
J. 6-8 jaar. 32 blz., 19 ill., 7e druk. 
Bertus en zijn hond Bruno zijn ongeveer ge-
lijktijdig geboren en groeien samen op. 
Bruno bewijst zijn waakzaamheid en trouw 
door zijn baasje voor verdrinken te behoeden 
en hem op te sporen als hij is verdwaald. 
Bertus toont zijn dankbaarheid en vriend-
schap door het dier later tot zijn dood te ver-
zorgen. 
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26 
	

ANNE DE VRIES: 

Mientje ons moedertje 
J. en M. 8-10 jaar. 32 blz., 8 ill., 5e druk. 
Dit allerwegen gewaardeerde boek vertelt een 
gebeurtenis uit het leven van Mientje en 
Hans, die 's morgens dapper meehelpen op 
het korenveld. 's Middags worden ze tijdens 
het bramenzoeken overvallen door een zwaar 
onweer. Mientje overwint haar angst en 
vestigt haar vertrouwen op de Here. Daar-
door kan ze flink zijn en de anderen helpen. 

55 CENT 

27 	 COBY BOS: 

Sterretje 
M. 7-10 jaar. 40 blz., 5 111. 
Juultje gaat naar een andere school. 
Loesje heeft slechte ogen en als ze de vol-
gende dag van school wegblijft, vertelt men 
dat zij blind is. Heftig verontrust denkt 
Juultje dat zij hieraan schuld heeft, omdat 
zij haar een klap in 't gezicht gaf. 
Gelukkig eindigt alles met een prettige 
vriendschap. 

28 	 COBY BOS: 

Tims verrassing 
J. 7-9 jaar. 40 blz., 5 ill. 
De grote verrassing die Tim voor de kerst-
dagen bedenkt, loopt heel anders af dan hij 
zich had voorgesteld. 
Hij koopt van zijn zakgeld een kerstboom en 
verbergt die zolang bij zijn buurvrouw. 
Hoewel moeder er ook een kocht, blijft zijn 
boompje toch een verrassing. 
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29 
	

M. HEIJENK: 

Toen dreef het bootje weg ... 
M. 6-8 jaar. 40 blz., 5 ill. 

Op een keer drijft het bootje weg waarmee 
Hermientje speelt. Als ze langs het huisje 
van juffrouw Daag komt, ziet ze het op een 
rek liggen. Zou dat akelige mens ... denkt ze. 
Hoe het zover komt dat Hermientje juffrouw 
Daag in 't vervolg tante Gerda noemt, is een 
boeiende geschiedenis op zich zelf. 

30 
	

A. VAN HULZEN: 

Het huisje op wielen 
J. 8-10 jaar. 40 blz., 5 ill. 

Op de avond voor Kerstmis ziet Jan een 
woonwagen voorbijtrekken. De vrouw en haar 
zoontje, die aan de deur iets komen vragen, 
jaagt hij weg. Maar als vader 's avonds de 
kerstgeschiedenis vertelt, laat zijn daad hem 
niet met rust. 

31 	 JEANNE MARIE: 

Jopie's kerstfeest 
J. en M. 8-10 jaar. 40 blz., 5 ill. 

Nadat moeder en Jolanda inkopen hebben 
gedaan voor Kerstmis, missen zij een rol en 
een pakje. De volgende dag, als Jopie bij hen 
thuis kerstfeest viert, komen ze erachter dat 
hij ze heeft weggenomen. 
Gelukkig komt de gelegenheid voor Jopie, die 
in moeilijkheden verkeert, zijn leven te bete-
ren. 

32 	 P. A. LEYDENS: 

Het moet anders worden 
M.  7-9 jaar. 40 blz., 5 ill. 
Anneliesje, het enige dochtertje van de bin-
nenschipper Jansen en zijn vrouw, voelt zich 
vaak eenzaam. Als ze kennis maakt met Jetje 
Vermeer, komt daar gelukkig verbetering in. 
Haar ouders geven met tegenzin toestemming, 
maar ze mag met Jetje mee naar de zondags-
school. Iedere keer als ze in de stad komt 
waar Jetje woont, geniet ze volop. Ze leert 
Jezus kennen en gelukkig vinden door haar 
toedoen ook haar vader en moeder de enig 
ware levensweg. 
Rond Kerstmis gebeurt er namelijk iets waar-
door vader en moeder tot de overtuiging ko-
men dat het in hun gezin anders moet wor-
den. 

33 	 MARGA: 

Annie en Noortje 
M. 9-12 jaar. 40 blz., 5 ill., 2e druk. 
Moeder gaat om gezondheidsredenen met 
haar dochtertje in Friesland wonen. Het 
meisje wordt als "nieuwelinge" op school 
nogal geplaagd. Eerst wanneer haar moeder 
overlijdt, vertedert dat de harten en wordt 
zij volledig in de kring van vriendinnen op-
genomen. 

34 	 J. L. SCHOOLLAND: 

De gulden, die in het 
laantje lag 
M. 7-9 jaar. 40 blz., 5 ill. 
Waar woonde vroeger de gulden, die opa in 
het laantje vindt? Beppie zou het kunnen 
vertellen, maar zij zwijgt. 
Tot besluit krijgt de gulden, die zoveel narig-
heid bezorgde, als prachtige bestemming de 
zendingscollecte. 
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35 
	

ANNE DE VRIES: 

De grote veenbrand 
J. 8-12 jaar. 40 blz., 6 ill., 5e druk. 
Dit boeiende verhaal wordt door de jongens 
bijzonder gewaardeerd. 
Het gaat over Jaap, die zich niet van zijn 
angst kan bevrijden, maar voor wie men pas 
echt respect krijgt als een verraderlijke veen-
brand zijn vernietigend werk doet. Dan is hij 
ineens een jongen geworden van wie allen, die 
over hem lezen, zullen gaan houden. 

GEBONDEN BOEKEN 

70 CENT 

36 
	

ANNE DE VRIES: 

Toen Jezus geboren werd 
J. en M. 6-9 jaar. 32 blz., 18 ill., 6e druk. 
Een groot aantal illustraties verduidelijken 
dit waardevolle boekje, waarin het kerstver-
haal in eenvoudige, kinderlijke taal wordt na-
verteld. 
Het is subliem van opzet en het bewijst dat 
er geen betere evangelisatielectuur bestaat 
dan die welke aan de bijbel zelf is ontleend. 

37 
	

ANNE DE VRIES: 

Als Jezus wederkomt 
J. en M. 6-9 jaar. 32 blz., 16 ill., 4e druk. 
Hier vertelt Anne de Vries in de taal die ook 

8 

door de jongste kinderen wordt begrepen, 
het wonder van de wederkomst van Christus. 
Moeder kan het boekje voorlezen of het de 
kinderen in handen geven. 
De vele illustraties maken het verhaal ne:ig 
duidelijker. Een boekje als dit is zijn gewicht 
in goud waard. 

80 CENT 

38 	 M. HEIJENK: 

Hermientje en haar 
grote vriendin 
M. 7-9 jaar. 48 blz., 7 ill. 

Tante Gerda en Hermientje houden beiden 
ontzaglijk veel van de natuur. 
Deze hartstocht bezorgt Hermientje eens erg 
benauwde ogenblikken, want ze weet zich 
slechts met grote moeite uit een sloot te red-
den. 
Door deze gebeurtenis leert ze haar fouten 
echter inzien en verbeteren. 

39 	W. G. VAN DE HULST Jr.: 

Ik ben een oude juffrouw 
J. en M. 6-8 jaar. 48 blz., 14 ill., 3e druk. 

Een derde druk van een allerwegen gewaar-
deerd kinderboek dat de vaak vermakelijke 
geschiedenis vertelt van tante Neeltje en 
haar poes Cornelia. Wanneer tante de druk-
ke straat moet oversteken, gaat de poes er 
vandoor. Deze vlucht wordt het begin van 
een groot aantal avonturen. 
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GEBONDEN BOEKEN 

80 C ENT 

40 
	

\V. C. VAN DE HULST Jr.: 

Wilhelmus 
J.  6-8 jaar. 48 blz., 16 ill., 3e druk. 

De nieuwsgierigheid van twee domme jon-
gens heeft vele gevolgen, want door hun toe-
doen veroorzaakt het konijn Wilhelmus grote 
opschudding. 
Na vele spannende belevenissen kunnen de 
jongens het diertje eindelijk bij het meisje 
brengen, voor wie het was bestemd. 

41 	 JEANNE MARIE: 

In de sneeuw 
J. 7-10 jaar. 48 blz., 7 ill. 

Jaap Jansen gooit om twaalf uur lukraak een 
sneeuwbal, die door het open slaapkamer-
raam bij juffrouw Helder verdwijnt. Hij wordt 
ervan verdacht dit ook 's morgens gedaan te 
hebben. Eerst bij de kerstviering komen de 
ware schuldigen voor de dag en zo kan het 
voor allen een gezegend kerstfeest worden. 

42 	 JEANNE MARIE: 

Rudi en de rode rozen 
J. 7-9 jaar. 48 blz., 7 ill. 

Rudi wil de jarige juf een bos rode rozen ge-
ven, maar die kosten drie gulden en zijn bezit 
reikt niet verder dan twee kwartjes. 
Hij geeft een paar repen chocolade, maar 
's middags brengt hij toch rozen mee. 
De volgende morgen wordt het Rudi te mach-
tig en bekent hij dat hij er niet eerlijk is 
aangekomen. 

43 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Met Kerstmis thuis 
J. 8 —11 jaar. 48 blz., 7 ill. 

Harm wil erg graag met oom en tante mee 
naar Canada, maar gelukkig bemerkt hij 
nog voor zijn vertrek, dat hij liever bij vader 
en moeder blijft. Hij betrekt weer zijn zolder-
kamertje waar hij gelukkig is. 

44 	 K. NOREL: 

Hertevoet en Zilveroog 
J.  9-12 jaar. 48 blz., 6 ill., 2e druk. 

Een Indianenverhaal, waarin we in spanning 
meeleven met de moedige Hertevoet, de zoon 
van Buffelnek en Zilveroog. 
Hij durft tegen het bevel van de machtige 
medicijnman in te gaan en kan daardoor het 
leven van zijn moeder redden. 
Zij vindt niet alleen herstel van gezondheid, 
maar ook een ander geluk, doordat ze hoort 
van de grote Medicijnmeester. 

45 	 K. NOREL: 

Janneke en Juno 
J. en  M. 7-9 jaar. 48 blz., 7 ill. 

De schrijver Norel weet zijn grote schare 
jeugdige lezertjes altijd te boeien. Ze zullen 
dit nieuwe verhaal wel bijzonder op prijs 
stellen, want het is van begin tot eind span-
nend. Uit wat de juf op school en vader thuis 
vertelt, begrijpt Janneke dat de dieren ook 
onze naasten zijn en zo komt ze ertoe Juno, 
de trekhond van Vodde-Gerrit, te bevrijden. 
Gerrit wordt ziek en wanneer Janneke, als er 
al lang geen sneeuw meer ligt, bij Gerrit 
thuiskomt, begrijpt ze dat zij de oorzaak van 
zijn ziekte is. Gerrit blijkt geen dierenbeul, 
maar een dierenvriend te zijn. 
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HANS ROWAAN: 

Pieter 
J. 6-9 jaar. 48 blz., 7 ill. 
Een alleraardigst, heerlijk spontaan geschre-
ven verhaal over de kleine Pieter, die een 
hachelijk avontuur beleeft en ten slotte door 
een van de vier politiehonden, die hem moe-
ten opspeuren, in het bos gevonden wordt. 
Alle kinderen zullen van Pieter houden. Hij 
droomt graag en door zijn grote liefde voor 
de dieren, de vogels en het bos vergeet hij 
zelfs eens de school. 

Serie 

voor onze kleinen 
De nieuwe drukken in deze se-
rie, in luxe uitvoering, vindt U 
aangekondigd in de rubriek van 
f 0.90. Ieder deeltje van deze 
serie is bestemd voor jongens 
en meisjes van 6-8 jaar. Om-
vang per titel 48 bladzijden. 
Zeer ruim geïllustreerd, gebon-
den in frisse kleurige sierbanden. 

10 

De wilde jagers 

8e druk. 
De vermakelijke belevenissen van drie kleu-
ters die vreselijke dieren gaan bevechten en 
door een vergissing voor dierenbeulen worden 
aangezien. 

48 
	

W. G. VAN DE HULST: 

Het klompje dat op 't water dreef 
5e druk. 
Een paar klompjes stellen de burgemeester 
en de veldwachter voor grote raadsels en 
brengen hen en anderen in ongerustheid, die 
niet nodig was. 

49 	 W. G. VAN DE HULST: 

Het plekje dat niemand wist 
8e druk. 
Een boeiende historie van twee rakkers, die 
spelen, zondigen en boeten. Het plekje blijft 
een geheim, maar niet voor de lezertjes van 
dit verhaal. 

50 	 W. G. VAN DE HULST: 

Het wegje in het koren 
12e druk. 

Twee kleine meisjes en een hondje gaan het 
verboden wegje in om klaprozen te plukken. 
Een boze boer en een veldwachter weten niets 
van de verkleedpartij en pas nadat groot-
moeder alles weet, komt het weer goed. 
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Serie: 
VOOR ONZE KLEINEN 

Alle V.O.K.-boekjes die in deze prijsklasse 
zijn opgenomen, zijn opnieuw geïllustreerd en 
gebonden in fleurige, geverniste banden. 
Bestemd voor jongens en meisjes van 6-8 
jaar. 

51 	 W. G. VAN DE HULST: 

Allemaal katjes 
12e druk. 
Het vermakelijke verhaal van de poesjes die 
's nachts bij de dokter op visite gaan en door 
hun streken een ware verwoesting aanrichten. 
Gelukkig worden de daders ontmaskerd, want 
de eigenaresjes werden verdacht. 

52 	 W. G. VAN DE HULST: 

Anneke en de sik 
9e druk. 
De spannende en vooral geestige avonturen 
van Anneke die op zoek gaat naar haar sik. 
Grootvader zoekt Anneke en grootmoeder 
gaat weer op zoek naar grootvader. Anneke 
verdwaalt, sik wordt in een zak thuisge-
bracht en de turfboer brengt Anneke thuis. 

53 	 W.  G. VAN DE HULST: 

Annelies 
4e druk. 
Annelies en haar vriend Peter rijden mee 

00  
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naar 't land. Ze vergeten de tijd, spelen in 
de boot van Bolle Berend. Annelies valt in 't 
water en pas als Bolle Berend hen thuis-
brengt, komt er een eind aan de ongerust-
heid der ouders. 

54 	 W. G. VAN DE HULST: 

Bruun, de beer ! 

12e druk. 
Het geluk van Rietje verandert in verdriet 
als Kees en Ko haar beer meenemen en niet 
terugbrengen. Vooral tijdens haar ziekte mist 
Rietje haar lievelingsdiertje. 
Groot is dan ook de vreugde als Bruun wordt 
teruggevonden en Kees en Ko hem met 
moeite veroveren. 

55 	 W. G. VAN DE HULST: 

De bengels in het bos 

2e druk. 
Carla en Rie gaan toch het verboden laantje 
in en dan zien ze hoe de jongens van de 
molenaar achter een varkentje aanjagen. De 
meisjes stichten brand en grootvader kan 
een ramp voorkomen. De jongens van de mo-
lenaar worden verdacht, maar gelukkig komt 
de ware toedracht uit. 

56 	 W. G. VAN DE HULST: 

Grote Bertus en kleine Bertus 

8e druk. 
Grote Bertus is het levenslustige zoontje van 
een landbouwer en kleine Bertus het onge-
hoorzame eendje van Elly van de dokter. 
Grote Bertus vangt het eendje, maar het 
loopt weer weg en het blijft spoorloos. Pas 
de volgende dag kan Bertus Elly gaan ver-
rassen. 
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57 	 W. G. VAN DE HULST: 

Het huisje in de sneeuw 
15e druk. 
De sneeuw heeft alles onder een dikke vacht 
toegedekt. Een paar jongens spelen 's mor-
gens in bed dat ze zijn verdwaald, maar als 
ze hun vader een kannetje koffie moeten 
brengen, verdwalen ze echt en dan beleven 
ze spannende ogenblikken. 

58 
	

W. G. VAN DE HULST: 

Het kerstfeest van 
twee domme kindertjes 
7e druk. 
Als het kerstfeest wordt, gaat een meisje uit 
een kasteel stilletjes op zoek naar haar ster 
en een jongetje gaat stilletjes op zoek naar 
zijn gouden engel. Ze ontmoeten elkaar en 
verdwalen. Uitgeput en verkleumd worden 
ze gevonden en daarna vieren ze gezamenlijk 
kerstfeest in het kasteel. 

59 	 W. G. VAN DE HULST: 

Het zwarte poesje 
6e druk. 
Santje probeert een poesje te redden, maar ze 
verliest haar klomp en kan niet voorkomen 
dat het diertje door het ijs zakt. De dokter 
verdenkt Santje eerst van iets lelijks, maar 
als zij ziek wordt en hij bij haar komt, be-
grijpt hij alles. Hij verrast haar met een 
poesje en later met een ritje op de motor. 

12  
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\V. C. VAN DE HULST: 

Kareltje 

8e druk. 

Van dit thans eveneens in luxe uitvoering 
verkrijgbare boekje is nog een beperkt aantal 
exemplaren van f 0.80 beschikbaar. Bij be-
stelling graag even opgeven als U deze wenst 
te ontvangen. 

Kareltje, Anneke en Mien mogen het van 
grootmoeder niet, maar ze gaan wel door 't 
bos en kijken wel in de mand en dan komen 
de moeilijkheden. Thuis zijn ze stom van ver-
bazing want dan komen er twéé uit de mand. 

61 	 \V. G. VAN DE HULST: 

Kleine zwerver 
Dit nieuwste deeltje in de serie "Voor onze 
kleinen" zal door de jeugd al evenzeer op 
prijs worden gesteld als de reeds in miljoe-
nen exemplaren verspreide voorgaande boek-
jes. 
Dit verhaal over een hondje, een zwervertje, 
boeit en ontroert. 
Beppie en haar vader en moeder spelen er 
ook een belangrijke rol in. 

62 	 \V. G. VAN DE HULST: 

Van Bob en Bep en Brammetje 
14e druk. 

Drie opgewekte kinderen gaan op weg naar 
hun grootmoeder, maar ze beleven zoveel 
spannende avonturen, dat ze het doel van hun 
tocht niet bereiken. 
Ze plagen en doen verkeerde dingen, keren 
naar huis terug en vinden een verrassing. 
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63 	W. G. VAN DE HULST: 

Van drie domme zusjes 
10e druk. 
Met spanning leven we mee met de drie ver-
schrikte zusjes, die, als ze op verboden grond 
lopen en de boswachter zien aankomen, zich 
zo snel uit de voeten maken dat ze hun jon-
ger broertje glad vergeten. 

64 	W. G. VAN DE HULST: 

Voetstapjes in de sneeuw 
4e druk. 
De boeiende geschiedenis van een klein meis-
je dat met de hulp van de bakker haar groot-
ouders zal gaan verrassen. Alles gaat ver-
keerd en als het meisje in de sneeuw blijft 
steken, is het haar kleine trouwe hondje die 
haar opspoort en erger voorkomt. 

65 	W. G. VAN DE HULST: 

Zo'n griezelig beest 
9e druk. 
Kostelijke avonturen beleven de broertjes 
met de kikker die ze gevangen hebben. 
Niet iedereen leeft op dezelfde vriendschap-
pelijke voet met kikkers en het blijkt dat de 
juffrouw op school er zelfs bang voor is. 

66  C. M. VAN DEN BERG-AKKERMAN: 

Klavertje vier 
M. 6-8 jaar. 56 blz.,  7  ill. 
Als de wat eenzame Mieke van der Veer vrien- 

dinnetje wordt met de drie zusjes Gerda. 
Connie en Tineke, beleeft ze heel wat prettige 
en ook wel spannende avontuurtjes. 
Nog opwindender en vooral nog mooier 
wordt het leven van Mieke wanneer ze een 
broertje krijgt. 

67 	GREETH GILHUIS-SMITSKAMP: 

Lummechwn 
M. 7-11 jaar. 56 blz., 6 ill., 2e druk. 
Wanneer de nood op het hoogst is, is de 
redding nabij. Dit blijkt prachtig uit dit aller-
wegen zeer gewaardeerde meisjesboek over 
een Drentse familie die naar Amsterdam 
verhuist. 
Voorraad beperkt. 

68 	MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

Van twee ondeugende meiskes 
M.  9-11 jaar. 56 blz., 10 ill., 3e druk. 
Trudy van Veen, die bij haar tante logeert, 
onderneemt samen met haar vakantie-
vriendin een tocht naar de grote stad. Het 
plezier kan niet op, tot de tegenslagen be-
ginnen. 
Aan de grote ongerustheid thuis komt pas 
een einde wanneer de meisjes in het koetsje 
van de dokter worden thuisgebracht. 

69 	 K. NOREL: 

Stille nacht 
J. en M. 7-10  jaar. 54 blz., 7 ill., 2e druk. 
Een onzer Hollandse jongens op Java treft 
het met Kerstmis niet bijzonder. 
In plaats van kerstfeest vieren, moet hij 
wacht lopen. Hij let scherp op leden van een 
roversbende, maar in plaats daarvan vindt 
hij een paar inheemse kinderen die zich uit 
angst verborgen houden. Als de ouders hun 
verloren gewaande kinderen terugvinden. 
viert deze Hollandse jongen samen met dit 
viertal kerstfeest. 



GEBONDEN BOEKEN De Barendje-serie 
90 CENT 

 

DE BARENDJE-SERIE 

door 

Co van der Steen-Pijpers 

Frisse, opgewekte verhalen, die alle afzonder-
lijk zijn te lezen. De kinderen, die reeds een 
of meer titels in hun bezit hebben, zullen 
met plezier ook verder meeleven met de ver-
makelijke en spannende belevenissen van 
hun vriend Barendje. Ieder deeltje dat ze 
cadeau krijgen, zal met blijdschap worden 
ontvangen! 

70 Barendje en Annemieke 

J. en M. 7-9 jaar. 56 blz., 8 ill., 4e druk. 

Barendje krijgt nieuwe buren. Zal er een 
vriendje komen? Nee, een meisje, met wie 
hij gelukkig heel wat avonturen kan beleven, 
al wordt het door allerlei oorzaken wel moei-
lijk de vriendschap vol te houden. 
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71 Barendje maakt een 
schoolreisje 

J. 7-9 jaar. 56 blz., 6 ill., 4e druk. 

Het begint allemaal verkeerd op de dag van 
het schoolreisje. Barendjes kleren zijn zoek 
en nu moet hij in een te nauwe broek op 
stap. De teleurstelling en de boosheid maken 
gelukkig plaats voor vreugde en hij beleeft 
een heerlijke, feestelijke dag. 

72 Barendje en de 
groene spechten 

J. 8-12 jaar. 56 blz., 7 ill., 4e druk. 

"De groene spechten" is een club van natuur-
liefhebbers. Barendje is er met veel plezier 
lid van en hij leeft dan ook met hart en ziel 
met het clubwerk mee. Het is jammer dat 
twee leden elkaar zo slecht kunnen verdra-
gen. Gelukkig worden ze ten slotte tot elkaar 
gebracht. 
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73 Barendje gaat kamperen 
J. 9-14 jaar. 56 blz., 9 ill., 3e druk. 

Het kost Barendje heel wat moeite de twaalf 
gulden te verdienen die hij voor een kampeer-
week nodig heeft. 
De lezertjes zullen schateren van plezier als 
ze zijn vaak dolle avonturen meemaken en 
iedereen zal hem dan ook van harte zijn pret-
tige tijd in het kamp gunnen. 

74 Barendje's kerstfeest 
J. 7-9 jaar. 56 blz., 7 ill., 2e druk. 

Er worden weer heel wat avonturen beleefd 
in dit vlotte verhaal. Het betekent voor 
Barendje wel een erg grote tegenvaller wan-
neer hij ziek wordt, waardoor hij het kerst-
feest op school niet kan meevieren. Maar 
gelukkig wordt hij door zijn onderwijzer en 
zijn klassegenoten niet vergeten. 

75 Barendje 
en het Hongaartje 

J. 7-9 jaar. 56 blz., 16 ill., 3e druk. 

Er komen heel wat Hongaartjes in het dorp 
en Siegmund komt bij hen in huis, maar het 
valt Barendje niet altijd mee het de jongen 
naar de zin te maken. 
Tot slot nemen de weer van gezondheid en 
levenslust stralende Hongaartjes afscheid 
van het dorp. 

76  Barendje zit in angst 
J. 7-9 jaar. 56 blz., 7 ill., 3e druk. 

Het is geen wonder dat Barendje schrikt als 
hij ontdekt dat hij in plaats van een paar 
oude, waardeloze schoenen vaders zondagse 
paar met de voddenman heeft meegegeven. 
Ook met de club van Barendje zijn er weer 
heel wat belevenissen, als ze postzegels, zil-
verpapier en capsules voor de zending in-
zamelen. 

15 
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77 	 J. L. SCHOOLLAND: 

Van Fieneke en Marjolijn 

(Herfst) 

M. 7-9 jaar. 56 blz., 7 ill. 

We vinden hier op vlotte, pittige toon de vele 
gezellige avonturen van de twee meisjes 
weergegeven. Dit verhaal vertelt o.m. over 
Pluisje, het kastanjes zoeken, de avonturen 
op een boerderij en over het mooie schilderij 
waarop ze beiden staan afgebeeld. 

78 	 J. L. SCHOOLLAND: 

Van Fieneke en Marjolij'iz 

(Winter) 

M. 7-9 jaar. 56 blz., 7 ill. 

Deze boeken over Fieneke en Marjolijn laten 
zich uitstekend afzonderlijk lezen, al zal het 
voor velen een bijzondere vreugde zijn ze al-
lemaal te bezitten. 
De meisjes en jongens uit dit opgewekte ver-
haal beleven weer een aantal gezellige avon-
turen. 
Het kerstfeest wordt een hoogtepunt, in 't bij-
zonder voor grootvader en Teun in het huisje 
op de hei. 
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79 	 J. L. SCHOOLLAND: 

Van Fieneke en Marjolijn 

(Lente) 

M.  7-9 jaar. 56 blz., 7 ill. 

Ook dit vlotte meisjesboek kan zonder enig 
bezwaar afzonderlijk worden gelezen. 
We leven weer in spanning mee met allerlei 
avonturen. We horen van de trouwe kinder-
redder Pluut en over de vijf jongen waarvan 
Teun, Fieneke en Marjolijn er elk één krij-
gen. 
Er volgt een afwisselende logeerpartij en we 
maken mee hoe de jongelui met de wonderen 
der natuur in aanraking komen. 

80 
	

NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Een neger in het dorp! 

M.  8-11 jaar. 56 blz., 7 ill., 2e druk. 

Als er sneeuw ligt, trekken een stel drukte-
makers naar het station. Ze denken iets te 
verdienen door iemands koffer te dragen. 
De reiziger die aankomt, is een grote neger. 
Joelend en jouwend trakteren ze hem op 
sneeuwballen en als hij dreigt, nemen ze de 
benen. 
Groot is hun schrik als hij de school bin-
nenstapt. Hij blijkt evangelist te zijn voor de 
Surinamezending. De strafpredikatie die ze 
verwachten, blijft uit. Hij weet zo boeiend te 
vertellen dat zelfs de grootste belhamel tot 
een offer bereid is. 
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MARGA BARTELS: 

Tootjeen Mieneke 
M. 7-9 jaar. 64 blz., 8 ill. 

Het goede schoolrapport wordt voor de meis-
jes het begin van een mooie vakantie en wel 
in het bijzonder voor Tootje, die in het dorp 
waar ze de dolste avonturen beleven, kennis 
maakt met een kunstschilder, die haar aan-
raadt tekenles te nemen. 

82 
	

PHIA VAN DEN BERG: 

Dorcas en de 
kinderen van Toeroe 

J. en M.  8-11 jaar. 64 blz., 8 ill. 

Een bijzonder fris geschreven verhaal dat bij 
de jeugd grote waardering zal oogsten, om-
dat het niet alleen een vlot, maar ook een 
boeiend boek is. Om de uitstekende kwalitei-
ten die het heeft, zullen ouderen het de kin-
deren graag in handen geven. 
Het beschrijft de vele avonturen van Dorcas 
en  andere kinderen die in het verre Nieuw-
Guinea wonen. Het vertelt over hun geloof 
en hun bijgeloof, over hun vreugde en ver-
driet, hun ervaringen op school en thuis en 
over het wondermooie kerstfeest dat zij vie-
ren. 

83 
	

COBY BOS: 

Donsje de kleine kwaker 
J. 7-10 jaar. 64 blz., 8 ill. 

Als moeder ziek is, brengt dat een grote ver- 

andering mee voor Rob en Bob, want ze 
gaan voor enige tijd naar oom Paul en tan-
te Ans. Ze moeten eerst wennen in het grote 
huis en aan de andere school waar ze heen 
gaan. Oom houdt van grapjes, maar tante is 
streng. 
Rob wordt ziek en dan koopt Bob op de markt 
een jong eendje voor hem. Met moeite hou-
den ze het diertje voor oom en tante verbor-
gen. Als oom het ontdekt, laat hij een vijver-
tje aanleggen. 
Als ze weer naar huis gaan, is alles even 
heerlijk en danken ze voor moeders genezing. 

84 	 HETTY DROST: 

Witte sneeuw en 
hulst met rode besjes 
M.  8-10 jaar. 64 blz., 8 ill. 

Mineke ligt al maanden ziek. Langzaam maar 
zeker verliest ze het contact met haar mede-
scholieren. 
Tegen Kerstmis krijgt Mineke toestemming 
op de grote slee mee te gaan naar het bos. 
Als ze daar hulst plukken, verschijnt er een 
boswachter en zo komt Mineke in aanraking 
met de rijke mijnheer Hijzing, waardoor er 
ineens veel verandert. 

85 
	

W. G. VAN DE HULST: 

Hans in 't bos 
M. 7-10  jaar. 64 blz., 10 ill., 8e druk. 

In het bos woont Hans. Als hij ziek wordt, 
kunnen vier vrolijke meisjes de grote vriend-
schap en genegenheid die ze voor hem koes-
teren, in daden omzetten. 
Tijdens zijn ziekte maken ze kennis met de 
ernst van het leven. Ze verkeren in angstige 
spanning, maar groot en spontaan is hun 
blijdschap wanneer Hans herstelt. 
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86 	 W. G. VAN DE HULST: 

Het karretje 
J. 8-12 jaar. 64 blz., 12 ill., 6e druk. 
Een mooi, ontroerend verhaal waarin wordt 
verteld over het karretje, dat een nachtwa-
ker voor zijn kleinzoontje maakte; over Ka-
rel, die geen sterke vader heeft en die toch 
sterk bleek te zijn; over een vreemde match 
waaraan opa deelnam en waardoor de jon-
gens tot het inzicht komen dat men beter 
onrecht kan lijden dan doen. 

87 	 W. G. VAN DE HULST Jr.: 

Tussen het gele riet 
J.  en M. 9-13 jaar. 64 blz., 8 ill., 3e druk. 
Kees moet op de middag voor Kerstmis de 
sluis openen voor het woonschip van een 
kunstschilder, wiens zieke dochtertje naar de 
stad moet om doktershulp te krijgen. 
De volgende dag ziet hij dat het schip is 
vastgelopen in het riet. Hij past op het zieke 
meisje als de vader de dokter haalt. Later 
vieren ze gezamenlijk kerstfeest en de vol-
gende zomer krijgt hij een mooie herinne-
ring aan deze dag. 

88 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Op 't nippertje 
J. 8-11 jaar. 64 blz., 8 ill. 
Een vlot verhaal over een stel levenslustige 
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knapen, die volop genieten van hun geheime 
Indianenkamp. 
Een van de onvergetelijkste avonturen is als 
ze worden opgesloten in een kelder en op 't 
nippertje worden gered. Ze zijn ook op 't nip-
pertje bewaard voor de ernstige gevolgen, die 
een ondeugend, uit afgunst geboren plan ge-
had zou kunnen hebben. Ze zagen dit ge-
lukkig in en kwamen tijdig tot inkeer. 

89 	 K. NOREL: 

Jan en Janneke in Canada 
J. en M. 8-10 jaar. 64 blz., 9 ill., 3e druk. 

Een spannend, leerzaam boek over een gezel-
lige, Nederlandse familie, die de lange reis 
naar een tweede vaderland onderneemt, en 
daar al direct na aankomst heel wat beleeft. 
De ervaringen die Jan en Janneke tijdens een 
tochtje te paard opdoen met een jonge beer 
en zijn grommende moeder, doen ons zelfs 
de adem inhouden. 

90 	M. A. M. RENES-BOLDINGH: 

Van een witte zuster en een 
klein zwart kindje 
M. 10-13 jaar. 64 blz., 10 ill., 3e druk. 

De bewogen geschiedenis van een klein ziek 
negerkindje uit het Surinaamse oerwoud. 
De witte zuster neemt het zieke kindje on-
der haar hoede en dan volgt er een spannen-
de tijd. 
Zal het kindje blijven leven? De witte zuster 
staat in dienst van God. Haar gebed wordt 
verhoord en aan het slot zijn we getuige 
van de grote dankbaarheid daarna. 
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RIE VAN ROSSUNI: 

Alleen maar een zwart poesje 
J. en M. 6-8 jaar. 64 blz., 19 ill., 3e druk. 

Het ziet ernaar uit dat Stientje haar verjaar-
dag in het ziekenhuis moet vieren. Op haar 
verlanglijstje staat maar één wens: een 
zwart poesje. Alle moeite wordt gedaan zo'n 
diertje te krijgen, maar dat is heel moei-
lijk. Dat Jan op het laatste nippertje slaagt, 
is een spannende geschiedenis op zich zelf. 

92 	 J. L. SCHOOLLAND: 

Petertje 
J. 7-9 jaar. 64 blz., 8 ill. 

Petertje gaat boodschappen doen. Op de 
terugweg ontmoet hij Woutje. Hij laat zijn 
step en zijn boodschappen in de steek en gaat 
naar diens aquarium kijken. Groot is zijn 
schrik als hij in plaats van de boodschappen 
een poesje in zijn tas vindt. Op dierendag 
wordt het poesje door zijn schuld aangereden 
en dit wordt voor hem een onvergetelijke les. 

93 	 J. L. SCHOOLLAND: 

Petertje en Piet 
Deel 2 van de Petertje-serie 

J. 7-9 jaar. 64 blz., 8 ill. 

Dit mooie verhaal sluit aan bij het eerder 
verschenen "Petertje", maar is ook afzonder-
lijk te lezen. Het zal van harte welkom zijn  

bij alle jongens, maar in 't bijzonder bij de 
bezitters van het eerste deeltje. 
Petertje, zijn vriend Woutje en een eerst niet 
welkome gast, mijnheer Bas, en niet te ver-
geten de vele dieren waarmee ze in aanraking 
komen zijn de hoofdfiguren van dit vlotte 
verhaal. Tijdens een van hun onvergetelijke 
tochten langs de boerderijen komt Peter in 
het bezit van een mooi konijn. 
Op feestelijke wijze wordt deze nieuwe vriend 
de naam Piet gegeven. 

94 	CO VAN DER STEEN-PIJPERS: 

Hanneke 
M. 6-8 jaar. 64 blz., 8 ill. 

De schrijfster van de bekende Barendje-serie 
verrast de meisjes met een alleraardigst, vlot 
geschreven verhaal. 
Hanneke verlangt naar de dag waarop ze voor 
't eerst naar school mag en ook naar de nieu-
we jurk die ze zal krijgen. Er volgen wel 
enkele teleurstellingen en vooral de verhou-
ding met het buurmeisje Marian levert moei-
lijkheden op. Hanneke overwint zich zelf en 
vraagt Marian toch op het kerstfeest. 

95 	 TJITS VEENSTRA: 

De kinderen in de klerenkist 
J. en M. 9-13 jaar. 64 blz., 8 ill. 	, 

Een typisch goed Nederlands verhaal, waarin 
wordt verteld welke spanningen een gezin in 
vroeger jaren tijdens een overstroming door-
maakte. 
Ontroerend vooral is de wijze waarop Govert 
en zijn jonger zusje zich door middel van een 
klerenkist het leven weten te redden. 
Dit goed geschreven verhaal geeft tevens een 
interessante kijk op het leven in de middel-
eeuwen. 
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W. BROOS: 

Goeie reis, VVV'ers! 
J. en M. 10-13 jaar. 80 blz., 9 ill. 
De afwisselende vakantietocht die meester 
Mulder met zijn klas maakt, leidt door Gel-
derland, Limburg en Brabant via Gorcum 
naar Utrecht. 
Ze overnachten in jeugdherbergen en hebben 
vele prettige, maar ook spannende belevenis-
sen. Als ze moe maar voldaan thuiskomen, 
zijn ze vele onvergetelijke ervaringen rijker. 

97 	 AART GRIMME: 

Maup komt thuis! 
J. 10-14 jaar. 80 blz., 9 ill. 
Een ontroerend verhaal over een kleine Jood-
se jongen en zijn vader, dokter Radepski. In 
het vluchtelingenkamp denkt Maup na over 
de betekenis van Kerstmis. Na veel mislukte 
pogingen weten ze met een vissersboot te ont-
komen naar Palestina, het land waar Jezus 
werd geboren. 
Ook in Maups leven is Jezus een grote plaats 
gaan innemen en daardoor is hij eigenlijk pas 
werkelijk thuisgekomen. 

98 	 W. G. VAN DE HULST: 

Om twee schitteroogjes 
J.  10-13 jaar. 80 blz., 14 ill., 12e druk. 
Uit dit bijzonder mooie verhaal blijkt dat de 
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bekende auteur niet alleen een groot kinder-
vriend, maar eveneens een dierenvriend is. 
Dat hij dan ook onverschilligheid en in 't bij-
zonder het martelen van dieren als zonde ver-
oordeelt, wordt in dit boeiende, sterk tot de 
verbeelding der kinderen sprekende verhaal 
prachtig uitgebeeld. 

99 	MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

Marlieske 
M.  7-10 jaar. 80 blz., 8 ill. 

Vlot en vaardig beschrijft de allerwegen be-
kende auteur een aantal boeiende ervaringen 
van Marlieske. Door moeders ziekte veran-
dert er heel wat in de dagelijkse gang van 
zaken. Na een krijgsraad van vader en kinde-
ren krijgt ieder een taak in het gezin en nu 
wordt het net een kampeerpartij in eigen 
huis. Groot is de consternatie als Marlieske 
niet op tijd thuiskomt en om herhaling van 
deze onrust te voorkomen, moet ze bij oma en 
opa in "Bosdorp" gaan logeren. 
Het wordt een heerlijke tijd met allerlei ver-
rassende belevenissen. 

100 	 K. NOREL: 

Aaltje zoekt de herders 
J. en M. 9-11 jaar. 80 blz., 10 ill., 2e druk. 

Als de "Albatros" voor anker ligt in de buurt 
van een Arabische stad, waaromheen herders 
hun schapen hoeden, gaat Aaltje op zoek 
naar de herders en verdwaalt. Eerst als ze 
in de hut van een hunner wordt teruggevon-
den, keert de rust weer in het schippersge-
zin. 
Een boek van Norel — een spannend boek. 
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101 	 K. NOREL: 

Cor en Corry in het 
hoge Noorden 
J. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 8 ill. 

Cor en Corry zijn enige jaren geleden geëmi-
greerd. Vader besluit naar het hoge, koude 
noorden van Canada te vertrekken. In het 
voorjaar haalt hij zijn gezin per vliegtuig. 
Wanneer ze in de zomer met de jeep erop 
uittrekken, beleven ze dingen, waarvan de 
kinderen in Nederland niet eens durven dro-
men. 
Dit aan gebeurtenissen zo rijke boek besluit 
met de kerstviering in den vreemde. 

102 
	

K. NOREL: 

0-16 
J. 10-14 jaar. 78 blz., 10 ill., 3e druk. 

De couranten brachten indertijd het bericht 
dat er van de 0-16 slechts één overlevende 
was. Norel heeft deze zeeman gesproken en 
geeft diens zeer boeiende levensgeschiedenis 
en ervaringen weer. 
Als Joost Vermande eindelijk zijn doel heeft 
bereikt en naar zee mag, gaat hij na enige 
tijd deel uitmaken van de bemanning van 
de 0-16. 
Als de boot in een mijnenveld terechtkomt 
en in de lucht vliegt, blijft Joost als enige 
in leven. 
Hoe hij zich met uiterste krachtsinspanning 
weet te redden is een spannend verhaal op 
zich zelf. 

103 	 J. L. SCHOOLLAND: 

In het land van de bleke ossen 
M.  7-11 jaar. 80 blz., 8 ill. 

Flora woont samen met haar broer en haar 
ouders in de omgeving van Florence, waar 
heel wat te beleven valt. Eenmaal, als Flora 
verdwaalt, zijn de gebeurtenissen minder 
aangenaam. Tot besluit maken we een inte-
ressante en leerzame tocht door Rome mee, 
waaraan ook de lezeressen prettige herinne-
ringen zullen overhouden. 

104 
	

P. TERPSTRA: 

Polderkinderen in de lente 
J.  en  M. 9-12 jaar. 80 blz., 8 ill. 

Dit nieuwe avonturenrijke verhaal kan af-
zonderlijk gelezen worden, maar de bezitters 
van de andere boeken over de polderkinderen 
zullen het in 't bijzonder waarderen. 
Wanneer de vier vrienden Taco, Kees, Freek 
en Dick tijdens het zoeken van kievitseieren 
besluiten Ruurd, wiens vader in de gevange-
nis heeft gezeten, in de vriendenkring op te 
nemen, jaagt boer Brandsma hem van zijn 
land. 
Ten slotte ontaardt het optreden van de boer 
in een gevecht met de jongens dat voor hem 
al heel ongelukkg afloopt, maar dat geluk-
kig aanleiding wordt tot over en weer schuld-
bekennen en een verzoening. 

105 	 P. TERPSTRA: 

Polderkinderen in de zomer 
J. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 10 Hl., 2e druk. 

Een van de vlotte, spannende boeken over de 
polderkinderen waarin jongens en meisjes 
uit de Brekkenpolder bij Lemmer een grote 
rol spelen, maar ook Jan en Lize, de kinde-
ren van de Amsterdamse onderwijzer Zeven-
boom. 
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P. TERPSTRA: 

Polderkinderen in de herfst 
J. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 8 ill., 2e druk. 
Dit vlot geschreven boek is te beschouwen 
als het vervolg op "Polderkinderen in de zo-
mer", maar het laat zich uitstekend afzon-
derlijk lezen. 
Een uit Californië teruggekeerde jongen 
plaatst zich door zijn opschepperij buiten de 
vriendenkring en eerst tijdens een storm 
wordt de verhouding zoals deze behoort te 
zijn. 

107 	 P. TERPSTRA: 

Polderkinderen in de winter 
J. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 8 ill. 
Evenals in de andere boeken over de "polder-
kinderen" worden hier vele avonturen uit de 
Brekkenpolder beschreven. 
Welk een belangrijke plaats de Friese 
schaatsfeesten ook in het leven van de jeugd 
innemen, blijkt hier prachtig. 
De kolendiefstal die de gemoederen bezig-
houdt, vormt er een boeiend onderdeel van. 

108 	 TJITS VEENSTRA: 

Benno's barre tocht 
J. 9-12 jaar. 80 blz., 9 ill. 
Een vlot, avontuurlijk boek, waarin de erva-
ringen van een Italiaanse jongen en het soms 
harde leven van de mensen in de Italiaanse 
bergdorpen boeiend wordt weergegeven. 
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Benno is een ouderloze jongen die bij zijn 
grootvader inwoont. Als ook deze sterft, gaat 
hij op weg naar een tante. Met zijn kleine 
geit onderneemt hij de verre, moeilijke tocht 
over haast onbegaanbare bergen. Een berg-
hut, een boerderij en een hut van een paar 
soldaten dienen hem onderweg als slaap-
plaatsen. Ongewild speelt hij een rol bij een 
smokkelavontuur. 
Na vele belevenissen vindt hij zijn eenzame 
tante bij wie hij gelukkig van harte welkom 
is. 

109  NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Ver van elkander 
J. en M. 9-13  jaar. 80 blz., 8 ill., 2e druk. 
Dit algemeen goed beoordeelde verhaal 
beschrijft de ingrijpende gebeurtenissen in 
het leven van Kriek en Jan van Dongen. 
Ze leven gelukkig tot de kinderen vernemen 
dat hun ouders het besluit namen voor de 
zending te gaan werken in Nieuw-Guinea. 
Kriek en Jan moeten in Nederland blijven en 
dus bij vreemden in huis. Zoals uit haar dag-
boek blijkt, komt Kriek vaak in opstand. 

110 	 ANNE DE  VRIES: 

Dagoe, de kleine bosneger 
J. en M. 9-12 jaar. 80 blz., 10 ill., 3e druk. 
Met recht werd dit prachtige verhaal door 
lezers en beoordelaars om strijd geprezen als 
een juweel van vertelkunst. 
Het gaat over een moedige bosnegerjongen, 
die het aandurft om de angst en het bijge-
loof van zijn dorp te trotseren door een hul-
peloos Indianenkind van een wisse dood te 
redden. 
Hij durfde, omdat hij op school het verhaal 
leerde kennen van de barmhartige Samari-
taan. 
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111 	 MARGA BARTELS: 

Het nichtje van de stroper 
M. 8-11 jaar. 96 blz., 9 ill. 
Dit goed geschreven verhaal zal vele kinde-
ren de ogen openen voor de grote rijkdom die 
zij bezitten in hun ouders en hun thuis. 
Het meisje uit dit boek, Francientje, verloor 
al op jeugdige leeftijd haar vader en moeder 
en na een jarenlang verblijf bij haar groot-
moeder komt ze terecht in het stropersgezin 
van oom Jasper, die haar ziet als een verzwa-
ring van zijn gezin. Op school schelden ze 
Francientje uit voor stroperskind. Het bete-
kent voor haar een ware ommekeer als ze 
liefderijk in het kinderloze gezin van de bos-
wachter wordt opgenomen. 

1 1 2 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Het geheim van de woonark 
J. 10-12 jaar. 96 blz., 8 ill. 
Jaap en Evert beleven samen met de zeerob 
Maarten een onvergetelijk feest, nl. de vie-
ring van het 600-jarig bestaan van hun 
stadje. 
Als Maarten weer naar zee gaat en zijn hond 
Hertha bij Evert in huis komt, lopen er ver-
schillende dingen verkeerd, mede door toe-
doen van de stroper Arie. 

113 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Toen het circus kwam 
J. en M. 8-12 jaar. 96 blz., 9 ill. 
Hans en Diddy sluiten vriendschap met Erna,  

het circusmeisje, en wonen tegen de wil van 
hun ouders een voorstelling bij. Als ze later 
in het bos logeren, ontmoeten ze Erna op-
nieuw en groot is de vreugde wanneer Erna 
in de stad bij hen komt wonen, maar het be-
langrijkste is wel, dat zij Jezus leert kennen. 
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K. NOREL: 

Van diredomdeine 
J. 9-12 jaar. 96 blz., 9 ill. 
De bekende schrijver vertelt hier op boeiende 
wijze over allerlei spannende gebeurtenissen 
die zich tijdens de tachtigjarige oorlog af-
speelden, voor de stad Enkhuizen kon wor-
den bevrijd. De moedige daden van de jon-
gens uit die tijd houden de lezers van begin 
tot eind in spanning. 

115 
	

Dr. J. ROELINK: 

Vlissinger Michiel 
J. en M. 9-14 jaar. 96 blz., 9 ill., 2e druk. 
Dit boeiende, historische verhaal verscheen 
ter gelegenheid van de De Ruyter-herdenking. 
Het leven van Vlissinger Michiel spreekt wel 
bijzonder tot de verbeelding. Vlot en boeiend 
wordt deze nationale figuur hier getekend. 

116 	CO VAN DER STEEN-PIJPERS: 

1 • Met de straaljager 
naar Princenhof 

J. en M. 9-13 jaar. 96 blz., 9 ill. 
Het valt niet mee om tegenslagen te verwer-
ken. Door bloedvergiftiging kan Peter niet 
met de driedaagse logeerpartij van de klas 
mee naar het jeugdhuis Princenhof. 
De laatste dag brengt oom Willem hem met 
zijn jeep, de "straaljager", naar het jeugd-
huis, maar dan moet de hele klas in 't ge-
weer komen om de op mysterieuze wijze ver-
dwenen Peter op te sporen. 
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CO VERBURG: 

Ibubesi, het kaffertje 
J. en M. 8-12 jaar. 96 blz., 9 ill. 
De slimme Ibubesi verdwijnt met zijn kleine 
zusje en beleeft allerlei avonturen. 
Ieder zoekt hen, maar eerst de volgende dag 
komen de wanhopige kinderen in contact 
met een blanke man. En dan komen er grote 
veranderingen in hun leven, want ze krijgen 
toestemming de zendingsschool te bezoeken. 

118 	 GO VERBURG: 

Johannes Ibubesi, 
de wegbereider 
J. en M. 8-12 jaar. 96 blz., 9 ill. 
Een vervolg op het avonturenrijke verhaal 
"Ibubesi, het kaffertje". Beide boeken kun-
nen uitstekend afzonderlijk gelezen worden. 
Bij hun thuiskomst van de zendingsschool 
staat de tovenaar Ibubesi en Phakati toe 
weer naar school terug te gaan en Ibubesi 
wordt pas een echte wegbereider als er in de 
kafferkraal een zendingsschool gesticht mag 
worden. 

119 	HELGA VAN DE VLASAKKER: 

Hermientje 
M. 8-11 jaar. 96 blz., 10 ill., 2e druk. 
Hermientje wordt bij oma en opa opgevoed. 
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Haar moeder is gestorven en haar vader 
werkt buitenslands. 
Er zijn heel wat dingen in haar leven, die 
minder aangenaam zijn. Pas als vader met 
verlof komt en hij Hermientje vertelt dat 
hij gaat trouwen met zuster Elly, breekt er 
voor allen weer een gelukkige tijd aan. 

120 
	

P. DE ZEEUW J.Gzn.: 

De Franse spion 
J. en M. 11-15 jaar. 96 blz., 9 ill. 
Een zeer spannend historisch verhaal, dat 
zich afspeelt tijdens de bezetting van Bergen 
op Zoom in 1747. 
Jacques Landberg moet in opdracht van zijn 
oom als spion naar Bergen op Zoom om een 
waardevolle brief aan de verrader kapitein 
Van der Plas te overhandigen. Hij slaagt 
daarin niet. 
Wat er echter gebeurt als hij Toon Reuter-
kamp ontmoet, is al even spannend en be-
slissend voor zijn verder leven. Jacques en 
zijn zusje vluchten uit Antwerpen en Bergen 
op Zoom wordt bezet. 

f1.35 
121 	 W. G. VAN DE HULST: 

Er  op of er onder 
J.  en M.  10-15  jaar. 112 blz., 18 ill., 10e druk. 
Een onvergetelijk boek over de tijd waarin de 
helden uit onze historie Den Briel innamen. 
Prachtig wordt de hoofdpersoon Joost Jacobs 
getekend in zijn onstuimige, wispelturige 
jongensaard. In zijn tweestrijd wint zijn me-
delijden het en hij laat koster Jan op zijn 
vlucht voor de Geuzen ontsnappen, maar ... 
God zelf straft het kwaad. 
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1 22 	 JEANNE MARIE: 

Zon achter de wolken 
M. 10-15 jaar. 112 blz., 9 ill. 

Lizelot Leydecker leert door omstandigheden 
thuis de handen uit de mouwen steken. Ze 
heeft een bijzonder goede aanleg voor teke-
nen en schilderen en wint dan ook met haar 
stuk "Zon achter de wolken" de eerste prijs. 
Deze titel lijkt wel van toepassing op hetgeen 
er zich bij hen thuis afspeelt, want ook hier 
blijkt dat achter de sombere wolken de zon 
schijnt. 

123 	 M. KAPITEIN: 

Drie witte wachters 
J.  10-14 jaar. 112 blz., 9 ill. 

In dit spannende jongensboek maken we 
kennis met Hans de Groot, die niet voor een 
klein geruchtje vervaard is. 
Als zijn vader van diefstal wordt beschul-
digd, raakt hij uit zijn evenwicht en nog 
meer als blijkt dat hun aller vriend Cas 
hierbij betrokken is. Kan hij niemand meer 
vertrouwen? 
Gelukkig kan Hans, na vele spannende ge-
beurtenissen, meehelpen de werkelijke dader 
te ontmaskeren. 

124 	MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

Peter in Zuid-Limburg 
J. en M. 9-12 jaar. 112 blz., 9 ill. 

De familie Goedemoed uit Friesland betrekt  

in de zomervakantie de flat van tante Djoe 
in Zuid-Limburg. Het wordt een prettige 
logeerpartij, maar als Petertje op eigen hout-
je een verkenningstocht onderneemt, leven 
allen in spanning. Als hij terugkomt, blijkt, 
dat hij zich in ieder geval kostelijk heeft 
geamuseerd. 

125 
	

BEA LINTIJN: 

Janneke en de witte pauw 
M. 8-11 jaar. 112 blz., 9 ill. 

Een uitmuntend geschreven boek, levendig en 
spannend van inhoud. 
Ook het christelijk element is evenwichtig 
en van uitstekend gehalte. 
Janneke woont met haar moeder in een 
Amsterdams grachtenhuis. Vader is op de 
grote vaart. Moeders ziekte maakt een einde 
aan hun rust. Janneke gaat naar Etspeet en 
moeder wordt in 't ziekenhuis opgenomen. 
Gelukkig lossen de moeilijkheden zich alle-
maal op en gebeuren er ten slotte heerlijke 
verrassende dingen. 

126 
	

K. NOBEL: 

Jan Haring op de 
Geuzenvloot 

J. 9-14 jaar. 112 blz., 9 ill. 

Tijdens een treffen tussen de koningsvloot 
en de geuzenvloot in 1572 springt Jan Ha-
ring over op de "Inquisitie" en haalt de 
gehate Spaanse vlag naar beneden. Hij moet 
deze moedige daad duur betalen. 
Wat er zich in deze roerige tijd allemaal af-
speelde, was wel heel spannend en wanneer 
Norel hierover vertelt, leven we zo intens 
mee, dat we er als het ware zelf bij zijn. 
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127 	\ EL \ ERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Kinderen van één Vader 
M. 8-12 jaar. 112 blz., 11 ill., 3e druk. 

Van dit veel gevraagde meisjesboek verschijnt 
reeds nu een derde druk. 
Het vertelt over een Hongaars meisje, dat in 
een degelijk, hartelijk schippersgezin wordt 
opgenomen. Ze voelt zich er heel gauw thuis, 
al zijn er nog wel ogenblikken waarin het 
heimwee haar te sterk wordt. 
Grote schrik heerst er wanneer de schippers-
vrouw naar het ziekenhuis moet. Gelukkig 
behoeft haar verblijf in een vreemd gezin 
niet lang te duren. 

f 1.55 
128 	 M. HEIJENK: 

Toch ben je Jenneke! 
M. 11-13 jaar. 128 blz., 10 111. 
Jenneke woont met haar ouders op een kleine 
boerderij. Als ze naar de stad mag om verder 
te leren, beginnen voor haar de moeilijkhe-
den. Ze wil zich wel aanpassen, maar pro-
beert daarbij zoveel mogelijk zich zelf te blij-
ven. Tante Hanna begrijpt haar goed en helpt 
haar, ook als ze zich in de stad Jenny laat 
noemen. 
De dood van tante Hanna, een brief van een 
vroegere vriendin en het onvergetelijke kerst-
feest brengen haar ertoe haar fouten te zien 
en zich zelf te hervinden. Zo wordt ze weer 
Jenneke. 
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129 	 K. NOBEL: 

De leeuw van Rord 
J. en M. 12 jaar en ouder. 128 blz., 10 ill. 
In dit boek vertelt Norel de belevenissen van 
het Waldenzengezin Janavel dat door de ge-
loofsvervolgingen in de zeventiende eeuw in 
grote moeilijkheden geraakt. 
Janavel trekt ten strijde met als inzet vrij-
heid van godsdienst. Zoals eens bij David, 
verzamelen zich steeds meer vluchtelingen 
om Janavel. Om zijn dapperheid en zijn on-
verschrokken moed noemt men hem terecht 
"de leeuw van Rorá". Met de hereniging van 
het zwaar beproefde gezin eindigt deze zeer 
boeiende geschiedenis. 

130 	 CO VERBURG: 

Joppie en Rap, 
de vredesduiven 
J. 9-12 jaar. 128 blz., 8 ill. 
In dit boeiende verhaal leren we drie kin-
deren kennen, die na veel moeite de zo be-
geerde postduiven krijgen. 
Door allerlei moeilijkheden leven ze voortdu-
rend in spanning of ze ze mogen behouden. 
Rond de kerstdagen komt er een verzoening, 
waardoor de duiven met recht vredesduiven 
genoemd mogen worden. 

131 	 ANNE DE VRIES: 

Vader en Jaap 
J. 8-12 jaar, 128 blz., 10 ill., 2e druk. 
De nood en de omstandigheden brengen 
vader en Jaap tot oneerlijke daden. 
Eenmaal loopt het helemaal verkeerd met hen 
af, maar gelukkig vinden ze de goede weg 
terug. 
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Rozemarijntje-serie 

DOOR W. G. VAN DE HULST 

132 Rozemarijntje, 13e druk 

133  Rozemarijntje naar school, 15e druk 

134 Rozemarijntje en Rooie Pier, 8e druk 

135 Rozemarijntje en de zwarte jongen, 5e druk 

136 Rozemarijntje en de oude juffrouw, 4e druk 

De boeken over Rozemarijntje brengen zonneschijn en vreugde. Dit alleraar-

digste kind is toegerust met een aanstekelijk werkende levenslust en een 

zonnige, onbevangen blijdschap, die ze prachtig op haar omgeving weet over 

te brengen. Dat is zo bij de stijf-deftige tante zonder kinderen bij wie ze 

logeert en tijdens het eerste schooljaar als ze de geplaagde Ries onder haar 

bescherming neemt. 

Haar hartelijkheid maakt haar ook tot de beste vriendin van Rooie Pier en 

ze weet veler harten te veroveren als ze opkomt voor de zwarte jongen. 

En eveneens speelt ze tijdens haar verblijf in 't ziekenhuis een onvergetelijke 

rol in het leven van een oude, eenzame, verdrietige juffrouw. 

Alle Rozemarijntje-boeken zijn zeer ruim geïllustreerd en gebonden in 

fleurige sierbanden 
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11.75 	 COR BRUIJN 

SERIE: 

KILS EIRA EN ZIJN 
KINDEREN 

Drie boeiende, zeer interessante Lapland-verhalen, 
waarvan jong en oud kunnen genieten. 
Ruim geïllustreerd. In fleurige sierbanden. Voor 
jongens en meisjes van 12 jaar af en verder voor 
alle leeftijden, want ook ouderen zullen deze ver-
halen met veel plezier lezen. 

137 Geroofd an het eiland 
Drie Lappenkinderen, het meisje Karen en haar bei-
de broers Klemet en Ole, leven met hun vader als 
gelukkige mensen op het mooie eiland Skorpen, 
midden in een Noorse fjord. 
Hun rustig bestaan wordt door de oorlog wreed 
verstoord. Zij moeten evacueren en hun huis wordt 
verbrand, maar het allerergste is, dat de onvoor-
zichtige Klemet en Ole in handen vallen van Duit-
se soldaten door wie zij met onbekende bestemming 
worden weggevoerd. 

138 De vlucht naar Kautokeino 
In het tweede deel maken we o.a. kennis met de 
slimme oude Lap Madenisko, die tijdens een trans-
port van gevangenen waarvan Klemet en Ole deel 
uitmaken, zorgt dat zij kunnen vluchten. 
Madenisko weet zich eveneens te bevrijden en dan 
begint de barre tocht naar Kautokeino, die geen 
van hen ooit zal kunnen vergeten. 

139 Toen de boshaan riep 
Klemet en Ole komen bij oom Anders aan en daar 
ontpopt Klemet zich als een geboren en door allen 
zeer gewaardeerde rendierhoeder. 
Voor Ole verloopt alles niet zo rooskleurig, want 
zijn heimwee maakt hem tot een stille terugge-
trokken jongen. Hij grijpt met beide handen de 
gelegenheid aan om met de verzetsstrijder Erich 
Schelcke mee naar zijn geboorte-eiland te trekken. 
Na een gevaarvolle tocht volgt de hereniging met 
zijn vader en Karen. 
In 't voorjaar komt ook Klemet thuis, maar als 
het huis weer is opgebouwd, zal hij teruggaan naar 
oom Anders en de rendierkudde waaraan hij zijn 
hart heeft verpand. 
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140 	W. C. VAN DE HULST: 

Willem Wijcherts 
J. 10-16 jaar. 144 blz., 20 ill., 12e druk. 

In dit spannende verhaal uit de Spaanse tijd 
maken we kennis met Willem Wijcherts, een 
dappere Alkmaarder jongen, die de Spaanse 
bezetting met tegenzin zijn vaderstad ziet 
binnentrekken. 
Hij sluit zich aan bij de Watergeuzen en be-
leeft adembenemende avonturen. Hij weet 
zelfs een aantal gevangenen om des geloofs 
wille, onder wie zijn eigen vader, uit de 
Alkmaarse kerker te redden, beleeft de vic-
torie van Alkmaar en mag daarna een blijde 
bruiloft vieren. 

141 	 W. G. VAN DE HULST: 

Peerke en z'n kameraden 
J. 12-14 jaar. 144 blz., 21 ill., 12e druk. 

De schrijver van zo menig onvergetelijk ver-
haal acht dit zelf zijn beste boek. 
Peerke werd tijdens oorlogshandelingen in 
België zwaar gewond. Met verbrijzelde benen 
wordt hij op de vlucht uit België meegeno-
men naar Holland. 
Zijn enige vriend op de wereld is zijn groot-
vader, een oude vioolbouwer. 
Een verhaal dat ontroering en mededogen 
wekt. Eigenlijk mag geen jongen en geen 
meisje dit klassieke boek missen. 
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CO VAN DER STEEN-PIJPERS: 

Heimwee naar 
Nieun-Guinea 
J. 11-14 jaar. 144 blz., 11 ill. 

Een boeiend verhaal dat in een gezonde 
christelijke geest werd geschreven. 
Leo van Heusden woont met zijn ouders en 
zijn zusje in Manokwari op Nieuw-Guinea. 
Omdat Leo vaak last heeft van malaria, 
besluiten zijn ouders hem naar Holland te 
zenden. 
Het leven bij de al oude tante Bets wordt een 
teleurstelling en ook op school worden de 
moeilijkheden hem niet bespaard. 
Voor Leo valt het niet mee zich bij de ge-
woonten in het drukke, strenge en ook koude 
Holland aan te passen. Heimwee en school-
verzuim zijn de nare gevolgen. Eerst als hij in 
huis komt bij een onderwijzer die hem be-
grijpt, lossen de moeilijkheden zich op. 

29 



KINDEREN VAN 
HET OERWOUD 

Een serie bijzonder 
boeiende Indianenverhalen 
door ANNE DE VRIES 

GEBONDEN BOEKEN 

11.85 
DE SPANNENDSTE JEUGDBOEKEN 

DIE WIJ OOIT 

VAN DEZE AUTEUR LAZEN! 

Bestemd voor jongens en meisjes van 10 jaar, en 
verder voor iedere leeftijd, want ook ouderen 
zullen ze met veel genoegen lezen. 

Deel I: 

143 Panokko en zijn vrienden 
Ruim geïllustreerd. In fleurige sierband, 4e druk. 

Het eerste deel beschrijft de boeiende lotgevallen 
van een Indianengezin in het oerwoud. Panokko 
en zijn vrienden beleven niet alleen op jacht, maar 
ook met handeldrijvende negers opwindende avon-
turen. die naar de werkelijkheid zijn verteld. 
Het leven van de Indianen wordt beïnvloed door 
veel bijgeloof. Maar in dit deel begint reeds 't licht 
van het evangelie zijn schijnsel te verspreiden. 

Deel II: 

144 Panokko en de wildernis 
Ruim geïllustreerd. In fleurige sierband, 3e druk. 

Er streek een grote vreemde vogel over de wilder-
nis en ze wisten niet dat dit een vliegtuig van de 
blanken was. Daar komen ze achter als ze ken-
nis maken met de twee blanke mannen, die op 
zoek zijn naar het vliegtuig dat in de wildernis 
is neergestort. Het wordt een lange avontuurlijke 
tocht die zij met elkaar ondernemen om het vlieg-
tuig te vinden. De blanken vertellen hun dingen 
waarover ze nimmer hoorden, maar hun bood-
schap is er een om nimmer te vergeten. 

Deel III: 

145 Panokko en de witte mensen 
Ruim geïllustreerd. In fleurige sierband, 2e druk. 

In het derde deel doet Anne de Vries, die het 
leven van de thans nog in het oerwoud van Suri-
name wonende Indianen van heel dichtbij kent, 
een geslaagde poging om de lezers te laten zien, 
hoe het zaad van Gods woord nooit tevergeefs 
wordt gezaaid. De gesprekken met de blanken 
hebben bij enkele Indianen het verlangen gewekt 
om meer te weten van Hem, die zij "Hoofdman 
Jezus" noemen, de Zoon van de Grote Geest, die 
alles geschapen heeft. Daarom reizen Panokko en 
zijn vrienden mee naar het land waar de witte 
mensen wonen. 

Deze drie delen zijn ook in één band verkrijgbaar. 
Zie blz. 3 van de omslag. 
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W. BROOS: 

Het Verbond der Edelen 
J. 10-14 jaar. 160 blz., 14 ill., 2e druk. 
Een zestal kranige jongens noemen hun club 
"Het Verbond der Edelen". De wakkere leden 
beleven heel wat spannende avonturen, ma-
ken kennis met stropers, voorkomen een 
brand en helpen een oude vrouw voorgoed 
van haar lastige belagers af. 
Een prachtboek met veel afwisseling en een 
uitstekende strekking. 

147 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Een veelbewogen zomer 
J. en M. 12 jaar en ouder. 160 blz., 7 ill., 2e dr. 
"U moet Uw kinderen dit levendige boek van 
de bekende schrijfster beslist laten lezen," 
adviseert De Christenvrouw. 
"Een boek voor de jeugd, zoals we dat van 
deze schrijfster gewend zijn. Een mooie aan-
winst, dit boek voor de vriendinnen en vrien-
den van 12 jaar en ouder," oordeelde men 
voor de N.C.R.V.-microfoon. 

148 	M. A. M. RENES-BOLDINGH: 

Het geheim 
van de gouden sleutel 
J. en M. 8-80 jaar. 156 blz., 11 ill. 
Een boeiend verhaal waarin wordt verteld 
hoe de kasteelheer Adelbert van een van zijn 
tochten een vondeling meebrengt naar zijn 
burcht. 
Als deze Duco bijna achttien jaar is, gaat hij 
op zoek om het grote geheim van zijn af-
komst te ontsluieren. Voor hij de oplossing  

vindt, beleeft hij heel wat spannende avon-
turen. Een prachtig boek, waarvan niet alleen 
jongeren, maar evenzeer de ouderen zullen 
genieten. 

149 NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Herrie-Let 
M. 11-15 jaar. 160 blz., 10 ill., 6e druk. 
Als een gouden draad loopt door dit levendige 
verhaal de gedachte dat niet altijd het geluk 
ligt in de vervulling van eigen wensen, maar 
dat het van onschatbare waarde kan zijn als 
we bereid zijn een offer te brengen. 
De lezeressen zullen zeer zeker van ganser 
harte meeleven met de soms dwaze, maar 
toch ook gevoelige en flinke Let en haar drie 
vriendinnen. 

150 	 A. WAS-OSINGA: 

De kinderen 
van het Ruige Veld 

J. en M. 10-14 jaar. 160 blz., 9 ill., 3e druk. 

Een zonnig, blijmoedig boek over een gezin, 
waarin ondanks moeilijkheden de gemeen-
schapszin en het geluk de boventoon voeren. 

f 2.25 
151 	C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Greetje Margriet 
M. 10-15 jaar. 173 blz., 5 ill., 4e druk. 

Iedereen mag weten hoe het gesteld is met 
het hart van Margriet. Zij doet denken aan 
de witte bloem van die naam, die haar gou-
den hart naar de zon keert. 
Een bijzonder aardig meisjesboek, waarin 
ernst en scherts elkander prachtig afwisselen. 
Dit frisse verhaal zal door onze meisjes met 
spanning gelezen en herlezen worden. 
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De geschiedenis van het verzet 

REIS DOOR 
DE NACHT 
DOOR ANNE DE VRIES 

Vier spannende boeken, die een ereplaats verdienen in ieder Neder-
lands gezin. Ze zijn tegen uiterst billijke prijzen voor U beschikbaar. 
Royaal geïllustreerd door Tjeerd Botterna. 

152 DE DUISTERNIS IN 
8e druk 

153 DE STORM STEEKT OP 
7e druk 

154 OCHTENDGLOREN 
7e druk 

155 DE NIEUWE DAG 
4e druk  

Op onnavolgbaar boeiende wijze vertelt de bekende 
auteur het Nederlandse volk en in het bijzonder 
Neerlands jeugd over de mensen, de doodgewone 
en toch zo grote en heldhaftige mannen en vrou-
wen, die in de duistere jaren der bezetting daden 
hebben verricht, waarbij de glorie der vaderlandse 
helden van vroeger verbleekt. 

In het niet lang geleden gereedgekomen vierde 
deel leven we intens mee met het einde van de 
oorlog, waardoor de mensen na lange tijd weer 
worden bezield met moed voor de toekomst. 

Deze vier delen zijn eveneens in één band verkrijgbaar. Zie blz. 3 van de 
omslag. 

12.50 
156 	 W. C. VAN DE HULST: 

Gerdientje 
J. en M. 11-15 jaar. 184 blz., 26 ill., 1 le druk. 
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We leren door middel van dit mooie boek 
een meisje kennen, dat door haar eigen-
schappen aller sympathie krijgt. Mede door 
haar toedoen wordt een ernstig misdrijf 
voorkomen, want een wanhopige vrachtrijder 
wil ten einde raad de dijk doorsteken. Het 
gaat in het leven van Gerdientje en van 
de anderen die een rol spelen in dit boek, 
letterlijk en figuurlijk stormachtig toe. 



ONDERWERPEN: 

David speelt voor Saul 
Daniël in de leeuwekuil 

De wijzen uit het oosten 
De wonderbare visvangst 

Mozes slaat water uit de rotssteen 
Terugkeer van de verloren zoon 
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\\'. G. VAN DE HULST: 

Jaap Holm en z'n vrinden 
J. 10-16 jaar. 208 blz., 20 ill., 19e druk. 

Echte jongensavonturen! Vele humoristische 
trekjes, waardoor het leven van echte jongens 
wordt gekarakteriseerd, geven dit verhaal 
een bijzondere aantrekkelijkheid. 
Iedere jongen zal het met gloeiende wangen 
lezen en het is niet minder aantrekkelijk  

voor meisjes. Want ook zij zullen dit boek, 
dat al vele jaren een ereplaats inneemt onder 
de jeugdboeken, zeer waarderen. 

1 58 	MAX DE LANGE-PRAAMSN1A: 

Annewieke 
M. 13-16 jaar. 208 blz., 6 ill., 3e druk. 
Een meisjesverhaal van een der meest gevier-
de Nederlandse schrijfsters. 
Het is de prettige, zonnige geschiedenis van 
Annewieke, die met een nichtje uit Amster-
dam haar vakantie gaat doorbrengen op een 
Veluwse boerderij. 
Het ademt een aangename, weldoende sfeer, 
waarin het opgewekte gezinsleven domineert. 

UITDELINGSMATERIAAL 

Grote bijbelse wandplaten 
van de schilder Pander 

Formaat 60 x 80 cm. 

Zes verschillende Bijbelse Wandplaten. 
Per serie van zes slechts 	f  12.50 

Op stevig krimpvrij karton. 
Per serie van zes slechts 	f  35.— 

Op linnen geplakt. 
Per serie van zes slechts 	í  35.— 

In lijst, gevernist, zonder glas. 
Formaat 62 x  90 cm. 
Per stuk 	  f  22.50 

De platen werden kostbaar uitgevoerd: 
gedrukt naar fotolitho's van aquarel-
len, in zeven kleuren offset. 

Voor scholen, zondagsscholen, evangelisatie- en 
catechisatielokalen, verenigingsgebouwen en ook 
als gang- en kamerversiering zijn deze aquarellen 
met hun levendige frisse kleuren van grote be-
tekenis. 
Een verkleinde reproduktie is op aanvraag gratis 
verkrijgbaar. 
Ten dienste van het onderwijzend personeel werd 
een handleiding samengesteld, die bij alle stellen 
gratis wordt bijgeleverd. 

MAAK GEBRUIK VAN DEZE 
BIJZONDER VOORDELIGE AANBIEDING 

Geef de ongezellige, kale muren een waardevolle fleurige versiering! 
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Een onovertroffen ser-ie 

MAPJE MET 

24 PANDERPLATEN 
Behandelde onderwerpen uit het Oude en 

Nieuwe Testament: 

Noach bouwt de ark; Rebecca bij de bron: 

Jozef wordt door zijn broers verkocht; Mozes 

slaat water uit de rotssteen; Jozua wordt tot 

aanvoerder der Israëlieten gesteld; Mozes 

ziet Kanaan vóór hij sterft; Samuël zalft Saul 

tot Koning; David speelt voor Saul; David 

danst voor de ark; Intocht van de Koningin 

van Scheba te Jeruzalem; Dood van Saul en 

zijn beide zonen; Herbouw van Jeruzalem 

onder Nehemia; De krijgsoverste van Sanhe-

rib, de Koning van Assur, voor de poort van 

Jeruzalem ten tijde van Hizkia; Daniël in de 

leeuwekuil; Jona predikt te Ninevé; De Wij-

zen uit het Oosten; De wonderbare visvangst; 

Jezus stilt de storm; Terugkeer van de ver-

loren zoon; Een engel verschijnt Jezus in 

Gethsémane; De kruisiging; Paulus voor 

Agrippa; Paulus als gevangene te Rome; De 

strijd van Michaël met de draak; Kaart van 
Palestina. 

Het mooiste 

uitdelingsmateriaal 

dat ooit verkrijgbaar was. 

Geeft n het de kinderen 

zo veel en zo vaak 

mogelijk in handen! 

Een onovertroffen serie, die is 
gecompleteerd met een kaartje 
van Palestina, dat gratis wordt 
bij gezonden. 

Prijs per mapje van 24 stuks 
slechts f 1.50. 

Gedrukt in zeven kleuren offset. 
Formaat 14 x 18 cm. 

zes panderplaatjes 
in lijst met glas 

Formaat 22 >i 27 cm. 	Prijs per serie van zes f 30.— 
Prijs per stuk f 5.50 

ONDERWERPEN: Noach bouwt de ark 
Rebecca bij de bron 
Samuël zalft Saul tot Koning 
Jona predikt te Ninevé 
De kruisiging 
Paulus als gevangene te Rome 
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DE BEKENDE SERIE GEKLEURDE 

van de Hulst-prenten 
De bekende schrijver van kinderboe-
ken voorzag de platen van uitnemende 
vertellingen uit de bijbelse geschiede-
nis, die aan de achterzijde werden ge-
drukt. De bedoeling van deze uitgave 
is om na het vertellen der in beeld 
gebrachte verhalen deze aan de kin-
deren mee te geven en tevens om de 
onderwijzer of onderwijzeres een dui-
delijke voorstelling te geven van het te 
vertellen verhaal. 

Gedrukt op zwaar papier. 
Formaat 16 x 12% cm. 
Het mooist denkbare uitdelings-
materiaal: 96 gekleurde platen, 
behandelende 24 bijbelse 
geschiedenissen. 
Uitsluitend per compleet stel 
verkrijgbaar. 

Prijs per stel  f 2.75 

MOOI UITGEVOERDE PLAATJES, DIE DE KINDEREN GRAAG BEWAREN 

Kinderen 
uit alle 
tverelddelen 

Een serie veelkleurige plaatjes waarop 
kinderen uit verschillende werelddelen 
staan afgebeeld. 
Op ieder plaatje wordt aan de achter-
zijde een beschrijving in vertelvorm 
gegeven. 

Uitgevoerd in vierkleurendruk op ste-
vig papier van prima kwaliteit. Een 
vel bevat 30 plaatjes in zes verschil-
lende onderwerpen. 

De prijs per geperforeerd vel van 30 
plaatjes bedraagt f 1—; bij 10 vellen 
gelijk f 0.90 per vel; bij 25 of meer vel-
len gelijk f 0.80 per vel. 

REPRODUKTIE IN ZWART 

VAN DEZE IN VIER 

KLEUREN UITGEVOERDE 

PLAATJES 
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Bijbel en jeugd 
Prachtig uitdelingsmateriaal voor dagscholen, zondagsscholen, kinderkerken, 
jeugdbijeenkomsten en evangelisatiedoeleinden. 
Een serie karakteristieke uitbeeldingen van bekende bijbelse onderwerpen, 
in sprekende kleurendruk, voorzien van onderschriften. 
36 plaatjes met voorstellingen uit het Oude en Nieuwe Testament. 
Formaat 10  x 71s cm. 

Tegen de 

uitzonderlijk lage 

prijs van 

f 1.- 
per stel 

Bloemenplaatjes 
In frisse kleuren uitgevoerd! Fijne beschaafde beloningsplaatjes. 
49 in meer kleuren gedrukte bloemenplaatjes met teksten. For-
maat 51,:2 X 4 cm. Geperforeerde vellen. 

SERIE I: PRIJS PER VEL f 1.—

SERIE II: PRIJS PER VEL  f  1.— 

Bijzonder 

laag 

in prijs 

Prachtig 

uitdelingsmateriaal! 

S.v.p. bij bestellen 

opgeven 

welke serie U wenst 
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Narnen3 d. Zondagsschool 

Kerstmis 19 — 

Opdracht-blaadje A 

Opdracht 
blaadjes 
•V• 

DE PRIJZEN ZIJN ZEER 
LAAG: 

f 1  25 

Op het Kerstfeest uitgereikt aan; 

Opdracht-blaadje B 

100 ex 

250 ex 

500 ex 

1000 ex 

f 2  75 

f  5  — 

f  9   — 

Wilt U bij bestelling s.v.p. dui-

delijk vermelden of U ontwerp 

A, B, C of D wenst te ont-

vangen? 

op het keastfeest uitGeoeikt 
aan 

    

 

namens oe zon0a4sschool 

 

    

    

 
    

ziet. ik veitkonbiQ u 
GROLe ishiOschap 

   
  

  

kel2StMIS 19 

  

 
  

  

 
   

  

Opdracht-blaadje C Opdracht-blaadje D 
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Gekleurde 
jonen-platen 

In meer kleuren 
uitgevoerd. 

met onderschrift. 

Formaat 
121 2  x 171 2 cm. 

De afbeeldingen en 
onderschriften 

behandelen bekende 
bijbelse onderwerpen. 

Prijs per pakje van 24 stuks  f 1.25 

Verkleinde reproduktie in zwart 

Ware grootte 12 ,2  X  17% cm 

Uitgevoerd in Meer kleuren 

Nieuwe  Bijbelse prentjes 
IN KLEUR 

Zeer gewaardeerd uitdelingsmateriaal. 

De afbeeldingen zijn door hun frisse 

kleuren een lust voor 't oog en U zult 

er de kinderen heel erg blij mee maken. 

20 gekleurde bijbelse prentjes met on-

derschrift. 

Reproduktie in zwart 

De originelen zijn uitgevoerd 

in  meer kleuren 

Formaat 8 X 9% cm 

PRIJS PER PAKJE VAN 20 STUKS 80 CENT 
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Eik nacht, 
heilige nacht 

evids °oh, 
lang verwacht, 

D ie millioenen eens 
zaligen zal, 

Wordt geboren in 
ethleherns st I, 

H y.der schepselen meer. 

DE 

10 GEBODEN 

• 

Platen  BIJBELSE KUNST 

Bij getallen, hetzij van 
één soort, 

hetzij gesorteerd naar 
keuze van de besteller, 

zijn de prijzen als volgt: 

25 ex. à J 0.10 
50 ex. á j' 0.09 

100 ex. a f  0.08 
250 ex. a ƒ 0.07 

Formaat 32 X 25 cm 

Bij bestelling is het voldoende op te geven: "Platen Bijbelse 
Kunst", met vermelding van de hier gegeven nummers. 
Zijn in ieder gewenst aantal te bestellen. 

De platen hebben de volgende onderschriften: 
1. Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt; 2. De intocht 
in Jeruzalem; 3. Het laatste avondmaal; 4. Gethsemané; 5. 
Het berouw van Petrus; 6. Jezus voor Pilatus; 7. Zie, de 
Mens!; 8. De vrouwen bij het graf; 9. De Emmansgangers; 
10. De aankomst der herders; 11. Simeon in de tempel; 12. 
De lofzang van Simeon; 13. De Wijzen uit het Oosten; 14. De 
vlucht naar Egypte; 15. Laat de kinderen tot Mij komen; 16. 
Het verloren schaap; 17. Jezus weent over de stad; 18. Jezus 
slapende in het schip tijdens de storm; 19. De barmhartige 
Samaritaan; 20. De goede Herder. 

PRIJS SLECHTS  15 CENT  PER EXEMPLAAR 

Formaat 6 x 8 cm 
In drie kleuren uitgevoerd 

zondugsschoolkuurijes 
* 

Worden in envelopjes geleverd. 
Inhoud p. enveloppe 12 kaartjes. 

* 

PRIJS: 

per env. van 12 kaartjes 171 . ct. 
bij 25 enveloppen per env. 15 ct. 
bij 50 enveloppen per env. 14 et. 
bij 100 enveloppen per env. 13 ct. 

Deze kaart werd fraai 
uitgevoerd op keurig karton 

Bij uitstek geschikt voor uitdeling 

Prijs bij 10 ex. á 5 ct., 25 ex. á 4 cl., 

50 ex. á 3112 ct., 100 ex. á 3 ct. 
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Vergeldt 
niemand 

.4‘  • J*  

kwaad met kwaad.. 
Rom. 12:17a 

Gulden regels 
Gedrukt in frisse kleuren op mooi karton. Zeer geschikt voor uitdeling. U kunt 
de kaarten desgewenst gesorteerd ontvangen. Bij bestelling is het voldoende 
op te geven: "Gulden regels", met vermelding van letter der gewenste soort. 
Formaat 12 x 16'2 cm. 
FRIESE GULDEN REGELS: Straks rilst de moarn. By de kriis-peal. Triomf-

sang. Jountiid. 

A Bede voor het eten 
B Dankzegging na het eten 
C Hervormingslied 
D Avondzang 
E Achter Jezus 't kruis te dragen 
F Welke is uw enige troost 
G De twaalf geloofsartikelen 
H De zeven kruiswoorden 
I Gebed des Heren 
K De zaligsprekingen 

WW102.931~—éj.  

nc•-k 1 

Etrt YJSZE $URCht K onit  Gob. 

Een toevlucht voos 0€ Zunent 
at honkt hct lec.O. al DtattGt  hct tot, 
hn Ooet Zijn hulp aft/schijnem 

vhanO eukt amt mn 
Met oouestoken vaan: 
hq buamg zijn Rustin4 n«. 
Van uatnael en ecOroc,, 
maao cal als kar vt crOwhnen 

 

PRIJZEN VOOR BEIDE SOORTEN: 

10 stuks á 8 cent; 25 stuks á 7 cent; 50 stuks á 6 cent; 100 stuks a 5 cent; 
250 stuks á 4 cent. 

Deze prijzen gelden ook voor gesorteerde bestellingen, dus niet uitsluitend 
wanneer U deze aantallen van één letter opgeeft. 

Gewaardeerd 
door leermeester 

en leerling 
Beloningskaartjes 

De prijs per geperforeerd vel 
van 32 kaartjes bedraagt f  0.50; 
bij 10 vellen gelijk ƒ 0.45 per vel; 
bij 25 of meer vellen gelijk 1" 0.40 
per vel. 

Uitgevoerd in vierkleurendruk 
op stevig papier van prima kwa-
liteit. 

32 verschillende teksten op ge-
perforeerde vellen. 

Een vel bevat 32 kaartjes in 12 
verschillende motieven, naar 
ontwerpen van de sierkunste-
naar Jac. Nuiver. 
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DIPLOMA A 
voorstellende "De Jonge Timo-
theUs door zijn moeder onder-
wezen". Uitgevoerd in kleuren-
druk op mooi stevig papier. 
Formaat 3012  x 221 '2 cm. 
Prijzen: 1-9 ex. á 25 cent; 10-
24 ex. á 23 cent; 25-49 ex. á 21 
cent; 50-99 ex. á 18 cent; 100 of 
meer ex. á 15 cent. 

DIPLOMA'S 

Het behoort tot de goede gewoonte, de leerlingen bij 
het verlaten der dag- en zondagsscholen als herinne-
ring een diploma uit te reiken. Deze diploma's zijn in 
twee soorten verkrijgbaar. 

Modern uitgevoerd 
diploma 

In fraaie kleuren, 
gedrukt op mooi 
stevig papier. 
Formaat 25 x 39 
CM. 

Prijzen: 1-9 ex. á 
25 cent; 10-24 ex. 
á 23 cent; 25-49 
ex. á 21 cent; 50- 
99 ex. á 18 cent; 
100 of meer ex. á 
15 cent. 

Desgewenst wordt 
tegen vergoeding 
door ons ieder ge-
wenst inschrift in-
gedrukt. 

Prijs per ex. f 0.15 
bij 50 ex. f 0.10 per ex. 
bij 100 ex. f 0.09 per ex. 
bij 250 ex. f 0.08 per ex. 

DOOPKAART 
NAAR EEN ONTWERP 

VAN JAC. NUIVER 

Een doopkaart, die smaakvol is uitgevoerd op 4 

pagina's crème karton in driekleurendruk. 
Deze kaart biedt gelegenheid de naam, de ge-
boortedatum, de doopdag en de plaats in te 
vullen. 
Bovendien is er ruimte gereserveerd voor de 
naam van vader en moeder, de handtekening 
van de predikant en de dooptekst. 

EEN BLIJVENDE HERINNERING AAN EEN DER HOOGTEPUNTEN IN HET LEVEN 
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SERIE II: 
1. De aarde was in nacht verzonken 
2. Komt, verwondert u hier, mensen 
3. 't Eng'lenheir kwam nederdalen 
4. Herders, hebt gij niet vernomen 
5. Sterre van 't oosten, wil nog eens verrijzen 
6. Dankt, dankt nu allen God 

Om het instuderen te vereenvoudigen, hebben we de liederen laten harmo-
niseren. 
De prijs van de muziek van elke serie is: 1 ex. à 20 cent; 10  ex. 
á 171/2  cent; 25 of meer ex. à 15 cent. 
Bij bestelling graag duidelijk opgeven welke serie U wenst. 

SERIE I: 
1. Hoe zal ik U ontvangen 
2. Stille nacht, heil'ge nacht! 
3. Komt allen te zamen, komt, verheugd  van harte 
4. 0 Kindeke klein, o Kindeke teer 
5. De herdertjes lagen bij nachte 
8. Laat het loflied vrolijk rijzen 

PRIJS: 
50 ex. f 2.-

100 ex. f 3.75 
250 ex. f 8.— 

10 kaarten 

NAAR ONTWERPEN VAN 

JAC. NUIVER 

Uitvoering en model als van 
gewone prentbriefkaarten. 
De kaarten zijn prachtig ge-
schikt voor uitdeling op zon-
dagsscholen en dagscholen. 
Verenigingen, die zich op het 
gebied van evangelisatie be-
wegen, maken er een dankbaar 
gebruik van, terwijl ook kerke-
lijke gemeenten ze bezigen voor 
toezending aan hun zieke leden. 
Bovendien vormen ze een 
prachtig middel om met de 
velen, die zich van de Kerk af-
zijdig houden, op hoogtijdagen 
contact te onderhouden. 
Vanzelfsprekend zijn ze door 
een ieder als prentbriefkaart te 
bezigen. 

EEN PAKJE VAN 10 STUKS BEVAT DE VOLGENDE KAARTEN: 

Kerstkaarten: 
Daar is uit 's werelds duist're wolken — Ere zij God — Zie, ik ver-
kondig u grote blijdschap — Te Bethlehem geboren. 

Algemeen: 
En als Ik van de aarde verhoogd ben — Dit is een getrouw woord —
Strijd de goede strijd des geloofs — Want allen die door de Geest Gods 
geleid worden — Maar Code zij dank. 

Paaskaart: 
Geloofd zij de Cod en Vader. 

Prijs per pakje 
van 10 stuks 

KERSTLIEDEREN 

KAART VAN PALESTINA 

PRIJS f 4.20 
BEWERKT DOOR J. VAN DE PUTTE 
Deze wandkaart heeft een grootte van 148 X 116 cm. Uitsluitend nog ver-
krijgbaar in 2 losse vellen. 

BELIJDENISPLATEN A EN B 
ter herinnering aan de Openbare Belijdenis in de Nederlandse Hervormde Kerk (bestel-
letter A) en in de Gereformeerde Kerk (bestelletter B), ontworpen door de sierkunstenaar 
Jac. Nuiver. Gedrukt in vier kleuren, op stevig houtvrij papier. Formaat 35 x 25 cm. 

DE PRIJS BEDRAAGT: 1-9 ex. á 25 cent; 10-24 ex. á 23 cent; 25-49 ex. à 21 cent; 
50-99 ex. à 18 cent; 100 of meer ex. a 15 cent. 

De royale uitvoering is erop berekend, dat deze plaat, voorzien van de namen van predi- 
kant en ouderling, als document van blijvende waarde kan worden ingelijst. 
Bij bestelling gaarne duidelijk op te geven: Belijdenisplaat A of B. 
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Gebr. f 5.50 

40 ex. á f 3.50 

VERTEL-. EN VOORLEESBOEKEN 

W. G. VAN DE HULST: 	 M. A. M. RENES-BOLDINGH: 

Het vertellen 	 De weg van het Licht 
4e druk 	 f 4.90 

Instructie voor de verteller. 
Voor iedereen die aan kinderen wil vertellen, 
op school, zondagsschool, jeugdclubs en in het 
gezin, is dit boek een gids, zoals men zich 
geen betere kan wensen. 

W. G. VAN DE HULST: 

Om het kind 
3e druk 	 f 4.50 

Prachtige vertelstof. Een dozijn vertellingen 
zijn hier gebundeld. 
"Dit boek mag met recht een prachtwerk 
worden genoemd, zowel wat inhoud als uit- 
voering betreft." 	De Schev. Kerkb. 

W. G. VAN DE HULST: 

Stille dingen 
5e druk 	 ƒ 4.50 

Een bundel schetsen die zeer geschikt zijn om 
voor te lezen. Vaak wordt er naar goede ver-
halen gezocht. Hier zijn ze! 

W. G. VAN DE HULST: 

Zeven kerstvertellingen 
3e druk 	 f 5.90 

Wie dit jaar met Kerstmis moet vertellen of 
thuis wil voorlezen, vindt hier verhalen die 
klein en groot boeien. 

W. G. VAN DE HULST Jr.:  

Bijbel voor de jeugd van 10 jaar en ouder. 
Zeer ruim geïllustreerd door Gunhild Kris-
tensen. 4e druk — opnieuw bewerkt en uitge- 
breid. 	 f 7.90 

Bij afname van 25 en meer ex. f 7.25 per ex. 
Voor leden van de N.Z.V.ƒ 6.90. Bij 25 ex. á 
f 6.25. 

"Een prachtig boekwerk, dat zich door zijn 
boeiende, reële wijze van beschrijven nadruk-
kelijk onderscheidt van wat er op dit gebied 
tot hiertoe verscheen." 	De Christen. 

\\\ Is.\\ 

KARL SCHENKEL: 

De getekende Bijbel 
Ere zij God 
Waarom kerstfeest het mooiste feest 

Gebr. f 1.90 
is. 	Bij afname van 25 ex. á f 4.50; 

en 60 ex. á f 2.90 per ex. 

"De tekeningen trekken de aandacht; de 
tekst geeft de verklaring en het geheel wekt 
op tot lezen van het bedoelde bijbelgedeelte. 
Het boekje is keurig uitgevoerd; het werkt 
verhelderend en is een betrouwbare wegwijzer 
door het bekende onbekende boek. Zeer aan- 
bevolen." 	 De Muloschool. 
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Bij afname van 25 ex. á f 1.75. 

Een prachtuitgave, waarin de kerstgeschie-
denis in woord en beeld wordt weergegeven. 

"Wij zouden het in handen wensen van alle 
grote en kleine kinderen. Zéér aanbevolen." 

Vlaams Kerkbl. 



MENNO DE MUNCK: 

De Geboorte 
f 5.90 

Drie kerstvertellingen: De ezel: De jonge 
weduwe: De Romeinse commandant. 

Deze uitgave wijkt door zijn originele opzet 
belangrijk af van de gebruikelijke kerstboe-
ken. Het is een prachtboek voor allen die rond 
de kerstdagen een geschenk hebben te geven 
of zelf iets goeds willen lezen. 

LOTHAR SCHULTZE: 

Een reis door 
het land van de Bijbel 

Vertaald door Anne de Vries. 	Gebr. f 1.25 

Met 38 afbeeldingen geïllustreerd. 

"Het was een vreugde, kennis te nemen van 
dit kleine, reusachtig aardig verzorgde boek-
je, dat op zeer aanschouwelijke wijze door 
tekst en tekening het leven in het Heilige 
Land beschrijft." 	 De Christen. 

NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Toen het avond werd 
Groot formaat. Vele illustraties in kleur. f 2.90 

Een boek voor kleuters, eenvoudig en gezellig 
geschreven, geïllustreerd met prachtig ge-
kleurde tekeningen. 

NEL VERSCHOOR-VAN DER VLIS: 

Wie leest er eens voor?! 
f 5.90 

Voorleesboek voor kleuters van 4-7 jaar. 

Met vele tekeningen in kleur. Groot formaat. 

"Een prachtig boek met achttien verhalen, 
om aan de kleintjes voor te lezen. De naam 
van de schrijfster garandeert de inhoud. Dit 
boek lijkt een uitkomst voor vele moeders. 
Geef het u zelf en uw kinderen eens cadeau!" 
adviseert Hervormd Utrecht. 

Jeugdboeken 
JEF VAN DER HEIJDEN: 

De laatste passagier 
Rumoer om Kwikkie 

Geïllustreerd met 32 foto's uit de gelijkna-
mige eerste Nederlandse jeugdspeelfilm van 
de Cefa. 	 f 5.90 
Zie voor nadere gegevens over dit unieke boek 
s.v.p. blz. 4 van de omslag, dus de allerlaat-
ste pagina van deze catalogus. 

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

De tweeling van Helmzicht' 
Jongensboek 10-14 jaar. 2e druk. 

Ruim geïllustreerd. 	 f 3.90 

"Zo interessant verteld, dat een jongen van 
9-14 jaar dit verhaal zal verslinden. Heel 
goed is het verschil in karakter van de twee- 
ling volgehouden." 	 Leidersorgaan. 

C. TH. JONGEJAN-DE GROOT: 

Spoorjongens 
Jongensboek 12-15 jaar. 	 ƒ 4.90 

"Een boek om in één ruk uit te lezen en het 
daarna nog verschillende malen ter hand te 
nemen." 	 Werkende Jeugd. 

MAX DE LANGE-PRAAMSMA: 

Wij reizen met elkander 
f  5.90 

"De levenservaringen van deze meisjes houden 
de lezeressen tot het einde toe in spanning." 

De Chr. Bibliotheek. 

ANNE DE VRIES: 

Panokko 
Drie delen in één band. 2e druk. 	f 5.90 

Nadere bijzonderheden vindt U op blz. 3 van 
de omslag, dus op de op één na laatste blz. 
van deze catalogus. 

ANNE DE VRIES: 

Reis door de nacht 
Vier delen in één band. 	 1 8.90 

De geschiedenis van het verzet. Blz. 3 van de 
omslag, dus de op één na laatste blz. van deze 
catalogus, verstrekt U alle gewenste gegevens. 
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Televisieverhaal van 

Jo Kalmijn-Spierenburg: 

De avonturen van 

het aapje Joekie 
De avonturen van het aapje Joekie I 

Inhoud: Joekie en Flops gaan samen op reis 
Joekie gaat de wijde wereld in 
Joekie en Flops naar de wedstrijd 

De avonturen van het aapje Joekie II 

Inhoud: Het avontuur in de toren 
Het avontuur met de sneeuwpop 
Het avontuur in het paleis van de sneeuwkoning 

De avonturen van het aapje Joekie III 

Inhoud: Het avontuur op de markt 
Joekie krijgt een brief. Raad eens van wie? 
Joekie bij de kabouters 

De avonturen van het aapje Joekie IV 

Inhoud: Joekie bij de dieren 
Het avontuur in de vakantie 

De avonturen van het aapje Joekie V 

Inhoud: Het avontuur met professor Koelewatski 
De reis met de vliegende paraplu 

De avonturen van het aapje Joekie VI 

Inhoud: Het avontuur op zee 
Joekie gaat op jacht 

De avonturen van het aapje Joekie VII 

Inhoud: Het avontuur onder water 
Joekie en de Paashaas 
Het avontuur met de reuzenspin 

De avonturen van het aapje Joekie VIII 

Inhoud: Het avontuur in de poppenkast 
Het avontuur in de duinen 
De geheimzinnige doos 
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Grappige avonturenrijke 
kijk- en leesboeken 
voor kinderen van 

6-8 jaar 
In ieder deeltje 

40 tekeningen in kleur 
van Kees van Lent 

In fleurige geplasticeerde 
banden 

f 2.50 per deeltje 

Honderdduizenden 

Nederlandse kinderen 

weten wie Joekie is. Ze 

zullen daarom in 't bij-

zonder genieten van de 

levendige avonturen 

van dit vriendje 



GOUD-ELSJE-SERIE 

Zojuist verschenen als nieuw deel in de 

Goud-Elsje-Serie 

MOEDER ELS 
Geb. f 4.90 

Illustraties, banden en 

stof omslagen werden verzorgd 

door Rie Reinderholl 

DOOR MAX DE LANGE-PRAAMSMA 

Een uitvoerige beschrijving vindt U op bladzijde 2 van de omslag, dus 

helemaal voorin deze catalogus. 

Goud-Elsje, 12e druk geb. f 3.90 

Goud-Elsje verlooft zich, 10e druk „ 4.90 

Goud-Elsje draagt een dubbele naam, 8e druk „ 4.90 

Nog is het lente voor Goud-Elsje, 7e druk „ 4.90 

Goud-Elsje na de grote storm, 7e druk „ 4.90 

Riet Berkhout, 3e druk „ 4.90 

Lotty is Lot geworden, 2e druk „ 4.90 

Lente voor Lot, 2e druk „ 4.90 

Weerzien van Han „ 4.90 

Avontuur, Techniek en Ontspanning 

   
 

 

Boeken die gloeien van spanning. Groot for-

maat. Gebonden en gevat in fleurig omslag. 

f 3.90 per deel. 

  

ATO -SERI] 

 

   
 

 

Bijzonderheden en titels vindt U op de om- 

slag, de allerlaatste bladzijde van deze cata-

logus. 

   

10 DELEN 
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ELKE-SERIE 
door Emma Giindel 

Deze kostelijke boeken zijn bestemd voor alle 

meisjes van 10 jaar en ouder die van gezellige, 

levenslustige verhalen houden. 

Alle delen zijn gebonden en voorzien van een 

fleurig omslag in meer kleuren. Prijs per deel f 3.50. 

1. Elke, 4e druk 
2. Elke op de Zonnehof, 3e druk 
3. Elke  aan zee, 3e druk 
4. Elke in de bergen, 3e druk 
5. Elke en haar tuin, 2e druk 
6. Een gelukkige tijd voor 

Elke, 2e druk 
7. Elkes nieuwe leven, 2e druk 
8. Kthe, 2e druk 
9. Lotte 

10. In het zonnige dal 

"De inhoud blijft de aandacht vasthouden en men 
vraagt zich met interesse af, hoe het verder zal 
gaan. Zeker een begeerde aanwinst voor de boeken-
voorraad van menig jong meisje." 

Rotterd. Nieuwsblad 

PONY-SERIE 

Vier vlotte, leerzame, 

boeiende boeken 

voor meisjes van 

12-16 jaar 

door 

Annemarie 

Fromme-Bechem  

1 Pony op reis 

2 Pony en het geheimzinnige tapijt 

3 Pony bezoekt een oase 

4 Pony wint de harten 

Gebonden. Geverniste band. Linnen 
rug. f 2.90 per titel. 

Opgewekte, levenslustige meisjesboeken 

Pony logeert bij verschillende correspondentievriendinnetjes en zo ont-
moeten wij haar in het eerste deel in Zuid-Frankrijk, waar zij aller-
vermakelijkste avonturen beleeft. 
Van Frankrijk trekt ze naar Algiers en over de avonturen die zij 
in deze wonderbaarlijke stad beleeft, vertelt het tweede deel. 
Een Noordafrikaanse oase is haar derde reisdoel en ook hier ontbreekt 
het niet aan belevenissen en nieuwe indrukken. 
De laatste reis voert haar naar Joegoslavië, waar haar vele spannende 
belevenissen wachten. Boeken om nooit te vergeten! 
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De vier mooiste meisjesromans 

verschijnen in de 

STER-REEKS 

Uitgebreid prospectus 

is op aanvraag gratis verkrijgbaar. 

Degenen die zich opgeven als abonnee op de Ster-Reeks, 
ontvangen iedere drie maanden een pittige roman. 
Bij intekening bedraagt de prijs slechts j' 3.90 per deel. 

Losse delen kosten f 4.90. 
Jaarlijks een voordeel van 4.—. Dat is gemakkelijk ver-
diend! 

1 Lenie Stafleu-Kruikemeier: Je moest eens weten! 

Verschijnt september 1960 

De vier prachtige 

romans in de 

jaargang 1960-1961: 

2 M. A. M. Renes-Boldingh: 't Perkoetoet-mysterie 

Verschijnt december 1960 

3 Mary van Santwijck: Schoonheidskoningin 

Verschijnt maart 1961 

4 Erich Wustmann: Zon over de bergen 

Verschijnt juni 1961 

Van de reeds verschenen delen van de Ster-Reeks zijn nog tegen abonnementsprijs 
van ƒ 3.90 (losse delen f 4.90) verkrijgbaar: 

SERIE D: 
Regina van der Hauw-Veltnian: Dat eigen hart 

C. Th. Jongejan-de Groot: Kapoentjes kinderen 

Barbara Hug: Honderd dagen met Christiane 

Jeanette Schoolland: De lente komt 

Mien van 't Sant: De brug komt klaar, 2e druk 

Bij bestelling van bovenstaande serie kunt U volstaan met de vermelding: Ster-
Reeks, Serie D. 

U kunt zich als abonnee opgeven bij de boekhandel en bij administratie Ster-
Reeks - Nijkerk. 
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Di  NOBEL-REEKS 

biedt haar lezers: 

VIJFmeeslepende, suggestief geschreven romans. 

VIJF romans van topklasse, die hun aantrekkelijkheid mede 
danken aan hun royale omvang en hun moderne 
uitvoering. 

VIJF romans die voor abonnees tegen de buitengewoon lage 
prijs van slechts f 2.90 per deel verkrijgbaar zijn. 
(Voor niet-abonnees f 5.80 per exemplaar.) 

Als eerste deel een nieuwe roman van Anne de Vries 

1 Anne de Vries: De man in de jachthut 

2  Maria de Lannoy: Madame Royale, de prinses in de schaduw, 
deel III: Het Droomhuis 

3 Menno de Munck: Rebecca Valden - Huisarts 

4 Mr. G. Th. Verharen: Het slaghek 

5 Sylvia Mares: Wie werpt de steen? 

Als U zich eenmaal als abonnee hebt opgegeven, bestaat voor U tevens de gelegenheid 

vele boeken gratis te verkrijgen! 

Geef L1 omgaand op als abonnee aan Uw boekhandelaar of aan Adm. Nobel-Reeks te Nijkerk 
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Sterk 	in prijs 	verlaagde 	herdrukken van 	zeer bekende Ne- 
derlandse romans. Handig formaat. In moderne geplasticeerde 

banden. 

Cor Bruijn: Sil de strandjutter 	 geb. f  3.90 

Cor Bruijn: Wendelmoet Melisdochter „ 3.50 

Marie van Dessel-Poot: Toen de herten riepen „ 3.50 

Aage Falk Hamen: De krantenman „ „ 3.50 

K. Norel: Janmaats en Sinjeuren „ 3.90 

Fenand van den Oever: Brood uit het water „ 3.50 

Anne de Vries: Bartje „ „ 3.50 

Anne de Vries: Bartje zoekt het geluk „ ,. 3.50 

Anne de Vries: Hilde „ „ 3.50 

• 

keur 
reeks 

Romans 
en diversen 

J. D. Brown: Dominee in Dizie geb. f 5.40 

Cor Bruijn:  Arjen 6.50 

Cor Bruijn: De vogels van 
mijnheer Dupont 7.90 

Cor Bruijn: Het witte rendier, 
2e druk 5.80 

Cor Bruijn: Muziekmeester 
Adriaan, 3e druk 	  5.90 

Cor Bruijn: Simon en Johannes 5.40 

Cor Bruijn: Strijd om den Een- 
hoorn, 4e druk 	  „ 8.90 

Frithjof E. Bye: Sterke mach-
ten 5.40 

Friedrich 	Deich: 	Winddokter 
en Sinaasappel-dominee 9.93 

50 

Jan H. Eekhout: 	De zonder- 
linge 	avonturen 	van 	meneer 
Peacock 	  geb. f 5.80 

Generaal-Majoor 	B. 	Koning: 
De koude oorlog „ 17.90 

Generaal-Majoor 	B. 	Koning: 
Bevrijding van Nederland 
1944-1945, 2e druk 	 „ 9.90 

Gera Kraan-van den Burg: Ik 
voor jou „ 5.90 

Maria de Lannoy: Madame 
Royale, de prinses in de schaduw 

I. Het Spinneweb 	 5.80 
II. De Gouden Horizont 5.80 

III. Het Droomhuis 	 5.80 

Sylvia Mares: Waaiende bomen 5.80 

Peter Nisser: 	De rode marter 5.80 

K. Norel: De vrouw Alberdien 5.40 

K. Norel: Klazien 5.80 

K. Norel: 	Mannen van Slie- 
drecht „ 4.90 



K. Norel: Vervult de aarde 	geb. f 5.80 

Fenand v. d. Oever: De zee is 
ons land 	  

Fenand v. d. Oever: Laat mij 
maar zwerven 	  

Fenand v. d. Oever: "Lest 
Best", 2e druk 	  

Fenand v. d. Oever: Moeder, 
leer me nog eens lopen! 

J. W. Ooms: Lidia en de 
zigeuners 	  

H. Postma: Met één voet in het 
Paradijs 	  

M. A. M. Renes-Boldingh: En 
nog zingt de leeuwerik 	 

Wouter van Riesen: "Dokterom" 

Dignate Robbertz: De laatste 
horizon 	  

Dignate Robbertz: De stenen 
zonde 	  

Dignate Robbertz: Govert 

Seksuele 
voorlichting 

Dr. F. Bloemhof:  Kunstmatige 
inseminatie bij de mens 	 geb. f 6.50 

Dr. F. Bloemhof:  Wat maakt 
gij van uw huwelijk?  	„  4.90 

Hedwig Hopf-Lijscher:  Als kin- 
deren vragen 	  gebr. „ 1.75 

Ernst Michel:  Het Huwelijk . 	 geb. „ 8.90 

C. Postma:  Stippellijnen (voor 
jongens), 4e druk  	,9 	„ 2.75 

Jhr. H. de Ranitz: Stippellijnen 
(voor meisjes), 3e druk  	„ „ 2.75 

Lydia Spittel: Jeugdliejde . . 	gebr. „ 1.75 

Ds. H. A. Visser: Nieuwe 
"Trou-ringh",  3e druk 	geb. „ 5.90 

Opvoedkunde 

19 

19 

91 

„ 5.80 

4.90 

4.50 

5.40 

„ 5.40 

„ 4.50 

5.80 

5.40 

99  5.80 

„ 5.80 

„ 5.40 

Rie van Rossum: De jongen 
met de toverfluit 	  

Lloyd B. Sandhill: Een haai 
zwom verder 	  

J. J. Uilenberg: Uit 't oude 
kabinet I 	  

J. J. Uilenberg: Uit 't oude 
kabinet II 	  

Go Verburg: Dominee aan de 
ketting 	  

Mr. G. Th. Verharen: Deining 
om Dorus 	  

Carroll Voss: De witte roos 

Anne de Vries:  De man in de 
jachthut 	  

Anne de Vries: En nergens op 
de wereld, 2e druk 	 

Anne de Vries:  Wij leven maar 
eens 

Anne de Vries:  Hilde (toneel- 
bewerking) 	  
(recht van opvoering bij af-
name van 10 ex. á f 2.25) 

Het abc der opvoeding 

1. Prof. Dr. Th. Hart de Ruy-
ter:  De vader van het kind .. geb. 

2. Prof. Dr. Th. Hart de Ruy-
ter:  Moeders en kinderen 

3. R. Schulte Nordholt-Treep: 
Het kind als vervulling en als 
teleurstelling 

4. C. Rijmke: Het nerveuze 
kind 	  

5. J. W. Klein:  Het wil op 
school niet vlotten  	PP 

6. R. Schulte Nordholt-Treep: 
Het eenzame kind  	PP 

intekening op de serie (ten- 
minste zes deeltjes) 	á 	PP 

Psychologie 
Dr. J. H. van den Berg: 
Dubieuze liefde in de omgang 
met het kind, 3e druk 	 gebr. f 3.90 

Dr. J. H. van den Berg: 
Het menselijk lichaam, deel I geb. „ 14.90 
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„ 1.50 

„ 5.80 

gebr. ,, 3.25 

3.25 

geb.  pp  6.90 

91 

	 5.40 

„ 5.80 

„ 5.80 

„ 2.25 

11 „ 5.40 

gebr. „ 2.50 

f 2.25 

„ 2.25 

„ 2.25 

„ 2.25 

„ 2.25 

„ 2.25 

„ 1.90 



7.90 

4.90 

2.50 

geb. f 

gebr. 

99 	99 

19 

Elisabeth Cheixaou: 
Het Maanschip 

Elisabeth Cheixaou:  Wit& zeg-
gen 

Jan H. Eekhout: Het goddelijk 
paard 	  

Muus Jacobse: Bijbelse gedich- 
ten, 3e uitgebr. druk 	 

99 

J. E. van der Waals: Nieuwe 
verzen,  8e druk 	  gebr. 

99 

J. E. van der Waals: Iris, 
5e druk 	  

Dr. J. H. van den Berg: 
Metabletica of Leer der ver-
anderingen, 9e druk 

Dr. J. H. van den Berg: 
Over neurotiserende factoren, 
4e druk 

Dr. J. H. van den Berg: 
Psychologie en geloof, 2e druk 

Dr. J. H. van den Berg: 
Psychologie van het ziekbed, 
7e druk 	  

Gedichten 
Martien Beversluis: De Krans 
der uren 	  

Martien Beversluis:  Kruisbogen 

J. E. van der Waals:  Gebro- 
ken kleuren, 7e druk 	 geb. 

Mia van Oostveen: Dit is 't 
verhaal van Mensenhart, 3e 
druk 

Theologische 
stichtelijke en 

andere uitgaven 
Ds. C. Aalders  e.a.: Altijd Zon-
dag, Deel I 

Ds. C. Aalders e.a.: Altijd Zon-
dag, Deel II 

Adolf Allwohn:  Het genezende 
woord, met een woord vooraf 
van Prof. Dr. E. L. Smelik 

Karl 	Barth: 	Brief 	aan 	een 
dominee in de Duitse Demo- 
cratische 	Republiek geb. f 2.50 

Karl Barth:  De Zondag „ „ 2.25 

Karl Barth: Hoofdsom der 
Heilige 	Leer 4.50 

Dr. J. W. Beerekamp: 
De Jeugddienst „ „ 6.50 

Dr. E. J. Beker: Libertas gebr. „ 17.50 

Jean-Daniel Benoit: Calvijn als 
zielzorger  	geb. „ 12.50 

Dr. S. F. H. J. Berkelbach van 
der Sprenkel:  Catechetiek „ 15.00 

Dr. H. Berkhof:  Christus de zin 
der geschiedenis, 3e druk „ 11.90 

Dr. H. Berkhof: 	Geschiedenis 
der Kerk, 6e druk 	  99 „ 9.90 

Dr. H. Berkhof:  God, voorwerp 
van wetenschap? 	  gebr. „ 1.50 

Dr. M. H. Bolkestein: Het Hei- 
lig Avondmaal 	  geb. „ 1.10 

H. J. Bolkestein-van Binsber-
gen: Wederkerige onderworpen-
heid (bij 25 ex. à f 1.60) gebr. ., 1.90 

A. Braakman:  Met de Christen-
heid van alle eeuwen  	geb. „ 2.25 

Dr. H. A. Brongers:  Oud-
oosters en bijbels recht „ 12.90 

Dr. J. de Bruijn:  Thomas Chal-
mers en zijn kerkelijk streven 7.50 

Dr. J. J. Buskes:  Zoetzuur 3.90 

Joh. Calvijn: 	De Artikelen 	 gebr. 2.25 

Henry Sloane Coffin: Het 
Avondmaalsgeheim der Predi- 
king  	geb. 5.25 

0. Cullmann: 	Rooms-Katho- 
lieken en Protestanten „ 2.90 

0. Cullmann: 	Onsterfelijkheid 
der ziel of wederopstanding der 
doden? gebr. „ 2.90 

Dr. W. F. Dankbaar:  De tegen- 
woordigheid 	van 	Christus 	in 
het Avondmaal 	  geb. 1.90 

Dr. W. F. Dankbaar: Calvijn, 
zijn weg en werk „ 14.50 

H. 	C. 	Dodd: 	De 	apostolische 
prediking 	en 	haar 	ontwikke- 
lingsgang 	  „ 5.90 

geb. f 7.50 

93 „  7.50 

„ 14.90 
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geb. f 14.90 

gebr. 	1.50 

3.25 

1.90 

4.50 

4.50 

3.50 

3.90 

3.75 

3.25 

3.90 



Serie Bijbel en Archaeologie 

(De prijs bij intekening is ten minste 
10 '; lager dan bij losse afname.) 

André Parrot: Op zoek 
naar een verzonken we- 
reld. 	Inleidend 	deel. 	2e 
druk. 
Buiten serieverband geb. f 7.50 
Bij intekening „ „ 6.75 
André Parrot: De zond- 
vloed 	en 	de 	ark 	van 
Noach. Deel 1. 2e druk. 
Buiten serieverband „ 3.90 
Bij 	intekening 	 „ 3.50 
André Parrot: De toren 
van Babel. Deel 2. 2e dr. 
Buiten serieverband 390 
Bij 	intekening 3.50 
André Parrot:  Ninevé en 
het 	Oude 	Testament. 
Deel 3. 2e druk. 
Buiten serieverband „ 4.75 
Bij intekening „ 4.25 
André Parrot: De tempel 
van 	Jeruzalem. 	Deel 	4. 
Buiten serieverband „ 5.00 
Bij intekening „ 4.50 
André Parrot: 	Golgotha 
en 	het 	Heilige 	Graf. 
Deel 5. 
Buiten serieverband 5.25 
Bij intekening 4.75 
André Parrot: 	Samaria. 
Deel 6. 
Buiten serieverband „ 5.90 
Bij intekening 19 „ 525 
André 	Parrot: 	Babylon 
en het Oude Testament. 
Deel 7. 
Buiten serieverband „ 7.25 
Bij intekening  	 „ 6.50 
André Parrot: De schat-
ten van het Louvre en 
de Bijbel. Deel 8. 
Buiten serieverband 99 „ 7.90 
Bij intekening P9 „ 7.25 
Henri Michaud:  Op 
steen en klei. Deel 9. 
Buiten serieverband „ 5.90 
Bij 	intekening 	 „ 5.25 
Pierre 	Montet: 	Egypte 
en de Bijbel. Deel 10. 
Buiten serieverband „ 7.25 
Bij 	intekening 	 19 „ 6.50 

Dr. M. J. Elzinga (arts): Heil 
en genezing 	 geb.  f  3.50 
W. Faber:  Wijsgeren in Neder- 
land 	 „ 6.90 
Dr. Armand Fiolet O.F.M.: Een 
kerk in onrust  om haar be- 
lijdenis,  2e druk . 	 „ 7.50 
Dr. W. F. Golterman: Eén 
Heer, één Kerk 	 „ 7.90 
Dr. W. F. Golterman:  Het ka- 
rakter van de eenheid van 

	

Christus' kerk    gebr. „ 1.50 
Dr. Joh. de Groot (t) en Dr. 
A. R. Hulst:  Macht en Wil 	geb. „ 7.50 
Dr. Th. L. Haitjema: Neder- 
lands Hervormd Kerkrecht 	„ 7.50 
Dra. M. E. Heijboer-Barbas: 
Een nieuwe visie op de jeugd 
uit vroeger eeuwen  	„ 5.50 
H.W.S.: Nieuw bijbels dag- 
boekje, 17e druk 	 „ 3.90 
Ds. J. H. C. Kamsteeg:  Stille 
vertroostingen,  2e druk  	99 	„ 5.90 
Dr. J. Koopmans:  Nieuwe 
Postille, 2e druk 	 99 	„ 7.50 
Dr. H. Kraemer: De plaats van 
godsdienstwetenschap en 
godsdienstfenomenologie  in de 
Theologische Faculteit 	 gebr. „ 2.90 
Dr. H. Kraemer:  Godsdienst, 
Godsdiensten en het Christelijk 
geloof 	  geb. „ 17.50 
Dr. H. Kraemer: Waarom nu 
juist het Christendom?  	„ 7.90 
Dr. G. v. d. Leeuw:  Sakramen- 
tales Denken (Duitse uitgave) geb. „ 18.55 
Dr. A. F. N. Lekkerkerker: 
"Oecumenisch concilie" 	 gebr. „ 1.50 
Dr. K. H. Miskotte: Grensge- 
bied 	  geb. „ 7.90 
Dr. C. W. Mdnnich en Dr. 
G. C. van Niftrik: Hervormd- 
Luthers gesprek over het 
Avondmaal 	 PI „  11.90 
Dr. G. C. van Niftrik: Kleine 
Dogmatiek, 5e druk  	99 „  14.90 
Dr. G. C. van Niftrik: Zie, de 
Mens!  	„  9.90 
M. E. Ouwehand: 
Het groeiende Kruis  	„  5.90 
M. E. Ouwehand: Ontmoetin- 
gen met Christus, 3e druk . 	gebr. „ 1.90 
Prof. H. Ch. Puech en Prof. Dr. 
G. Quispel: Op zoek naar het 
Evangelie der waarheid (de 
Codex Jung) 	 geb. „ 2.90 
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Jhr. H. de Ranitz: De moed 
om ongelukkig te zijn, 2e druk geb. f 4.90 

Dr. A. J. Rasker:  Christelijke 
politiek 	 „ 3.90 

Dr. A. J. Rasker: Gezondheid, 
gebed, genezing 	 19 	,, 3.25 

Dr. M. van Rhijn: Gedachten 
en gestalten uit de Evangeliën, 
deel III 	 „ 8.90 

S. P. de Roos: Postille uit het 
Oude Testament 	 99 

	 5.90  

Dr. P. A. v. Stempvoort:  Deco- 
rum, orde en mondigheid in 
het N.T 	gebr. f 1.50 

Dr. P. A. v. Stempvoort: Een- 
heid en Schisma 	 geb. „ 6.90  

Dr. P. A. van Stempvoort: 
Waarheid en verbeelding rond- 
om het Nieuwe Testament,  2e 
druk 	 „ 7.90 

Dr. P. A. v. Stempvoort:  Zon- 
dagavond hal/acht  	gebr. „ 2.50  

Hans Joachim Thilo:  Overwin- 
ning van tweespalt 	 geb. „ 12.99 

3.50 H. C. Touw:  Het Evangelie en 
de moderne mens  	„ 2.50 

	

2.75 	Dr. H. de Vos:  Inleiding tot 

	

5.90 	de Ethiek,  2e druk  	„ 8.90 

Dr. H. de Vos:  Inleiding tot de 

	

2.50 	Wijsbegeerte, 2e druk 	 „ 11.90 

Dr. H. de Vos: Nieuwe Testa- 
ment en Mythe 	 gebr. „ 3.50 

	

2.25 	Dr. J. H. Vrielink: Het Waar- 
heidsbegrip 	 „ 7.50 

	

2.25 	Dr. Th. C. Vriezen:  Geloven en 
vertrouwen  	„  1.50 

	

10.00 	Dr. A. de  Willigen: Onze zie- 
ken    geb. „ 1.90 

Ds. H. H. W. Zegerius:  Soldaat 
4.90 van Christus 	 gebr. „ 0.75 

Dr. A. A. van Ruler:  Bijzonder 
en algemeen ambt 	 gebr. „ 

Dr. A. A. van Ruler: Heb moed 
voor de wereld 	  

in luxe band geb. 

Dr. A. A. van Ruler: Het Onze 
Vader 	 91 

Dr. A. A. van Ruler: Kerste-
ning van het Voorbereidend 
Hoger en Middelbaar Onder- 
wijs 	

 
PI PP 

Dr. A. A. van Ruler:  Theologie 
van het Apostolaat 	 

Dr. W. J. B. Serfontein: Die 
Psalm as Kerklied 	 gebr. „ 

H. G. Steinberg, H.L.C.Schiltz, 
W. Lutjeharms, J. M. van der 
Linde: Zinzendor/ 	 91 

De Prediking van het Nieuwe Testament 

Bij intekening per deel resp. f 13.50, f 14.50, f 5.90, f 12.-, f 3.25, f 4.25. 

Dr. M. H. BOLKESTEIN: 

Het verborgen Rijk 
Het Evangelie naar Marcus 

Los geb. f 14.90 

F. J. POP: 

Apostolaat in druk en vertroosting 
De tweede brief aan de Corinthiërs 

Los geb. ƒ 15.90 

Dr. E. L. S1VIELIK:  

Dr. E. L. SMELIK: 

De weg van het Woord 
Het Evangelie naar Johannes 

2e druk. Los geb. f 13.90 

Dr. G. J. STREEDER: 

De Gemeente in Christus Jezus 
De brief aan de Philippenzen 

Los geb. f 3.75 

J. E. UITMAN: 

De Stiefapostel 
	

Christus het Hoofd 
De brief van Jacobus 	 De brief aan de Colossenzen 

Los geb. f 6.50 
	

Los geb. f 4.90 
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Studieboeken, catechisatieboekjes enz. 

CATECHISMUS of Onderwijzing in de Chris-
telijke leer, die in de Nederlandse Gerefor-
meerde Kerken en Scholen geleerd wordt. 
Met teksten 	  f 0.35 
25 ex. f 8.25; 100 ex. ƒ 31.—. 

A. HELLENBROEK : (Dusgenaamd Groot Hel-
lenbroek) Voorbeeld der goddelijke waar- 
heden voor eenvoudigen 	 f 0.65 
25 ex. á f 0.60; 100 ex. á f 0.55. 

Idem, idem, (Dusgenaamd Klein Hellen- 
broek) 	  f 0.50 
25 ex. á 0.45; 100 ex. á f 0.40. 

KORT BEGRIP DER CHRISTELIJKE RE-
LIGIE, met de voornaamste bewijzen der 
Heilige Schrift en een aanhangsel over de 
Wet des Heren 	  f 0.25 
25 ex. á f 0.22V2; 100 ex. á f 0.20. 

Ds. A. VAN ES:  "VOOR GOD WIL IK BE-
LIJDEN"... Buitengewoon praktisch inge-
deeld boekje voor de Belijdeniscatechisatie. 

f 0.90 
Bij afname van 25 ex. á f 0.80. 

K. G. JANSMA:  BIJBELS ALLERLEI VOOR 
SCHOOL EN CATECHISATIE .... f 0.40 

K. G. JANSMA: KORTE KERKGESCHIE-
DENIS  voor school en catechisatie f 0.45 

Dr. F. BLOEMHOF:  DE BIJBELSE BOOD- 
SCHAP, 3 delen 	 per deel geb. f 3.90 
Mapje werkkaartjes 	  f 0.95 
Deze nieuwe methode is bedoeld voor de la-
gere klassen van middelbare scholen, voor 
ulo-scholen en daarmee gelijk te stellen 
inrichtingen van onderwijs. 

Dr. F. BLOEMHOF: EENVOUDIG LEER-
BOEK DER KERKGESCHIEDENIS, 3e 
druk. Gebonden 	  f 5.90 

Dr. F. BLOEMHOF: VRAGENBOEKJE BIJ 
HET EENVOUDIG LEERBOEK DER 
KERKGESCHIEDENIS,  3e druk .. f 0.60 

J. A. STEENBAKKER MORILYON LOIJ- 
SEN: IK GELOOF 	  ƒ 1.90 
Eenvoudige, systematische uiteenzetting van 
de belijdenis der Kerk voor jonge en den-
kende mensen. 

KARL SCHENKEL: DE GETEKENDE BIJ- 
BEL 	  f 5.50 
Bij afname van 25 ex. á f 4.50; 40 ex 	 á f 3.50 
en 60 ex. á f 2.90 per ex. 
Vele belangrijke bijbelverhalen zijn hier 
voornamelijk in beeld weergegeven. Voor 
school en zondagsschool een waardevol 
middel bij het onderwijs in de bijbelse ge-
schiedenis. 
Zie voorts blz. 43. 

LOTHAR SCHULTZE: EEN REIS DOOR 
HET LAND VAN DE BIJBEL. Vertaald 
door Anne de Vries. Ruim geïllustreerd. 
Voor school en zondagsschool 	 f 1.25 
Zie voorts blz. 44. 

Dr. P. A. VAN STEMPVOORT: DE KERN 
VAN HET NIEUWE TESTAMENT. Ge- 
illustreerd 	  f 1.50 
Leerboek voor het bijbelonderricht ten 
dienste van Gymnasia, Lycea, H.B.S.'en en 
Kweekscholen. 

Dr. P. A. VAN STEMPVOORT: GELOVEN 
EN LEVEN 	  ƒ 1.50 
Korte formule van het christelijk geloof 
voor de hoogste klassen van Gymnasium, 
Lyceum, H.B.S. en Kweekschool, met toe-
voeging van een geestelijk zakwoordenboek. 

Dr. P. A. VAN STEMPVOORT: NAAR HET 
HEILIG AVONDMAAL, 12e druk .. f 0.60 
Voorbereiding tot het afleggen van de Be-
lijdenis des Geloofs in de Ned. Herv. Kerk. 
Bevat een groot gedeelte van de Kerkorde. 

D. TER STEEGE:  MET ÊlEN BEEN IN DE 
KERK,  bestemd o.a. voor de hoogste klas-
sen van de middelbare scholen. Geb. f 2.25 

R. L. CHAMBERS en  K. D. ROBINSON: 
SEPTIMUS. Latijns leesboek voor beginne-
lingen. Bewerkt door Dr. A. Samsom. 3e 
druk. Gebonden 	  f 3.50 

E. H. GODDARD M. A. en JOHN COOK 
M.A.: CAESARIANA. Latijns leesboek. Be-
werkt door Dr. A. Samsom. Gebonden f 2.90 

ZESTIG LEESSTUKKEN, ten dienste van 
het onderwijs in de Vaderl. Geschiedenis 
op Gymnasia, H.B.S.'en en Kweekscholen, 
bijeengebracht door Dr. A. G. van Opstal 
en Dr. J. Roelink, 2e druk. Gebonden f 4.90 
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VOOR HET  KERSTFEEST 

V 

Kerstgeschenken 

— Zeer mooie diorama's met drie decors, in vier-
kleurendruk. f 0.25. 

— "Een jaar Zondagsschool". 

Wat dit is? Een mapje — tegelijkertijd drieluik je 
met drie voorstellingen, om neer te zetten — en 
kerstboomslinger. 
In vierkleurendruk, slechts f 0.25. 

Voor een keurige verzorging van de 
geschenken: 
Draagtasjes, inpakpapier, kerstzakken, gezellig sier-
band, naamkaartjes. 

Voor de kerstfeestviering: 
— Kerstliturgieën voor kleinen en groten. 

— Kerstfilmstrips (kerstverhaal en vrije verhalen). 

— Vrije kerstvertellingen. 
— Flanelplaten (kerstgeschiedenis en vrije verhalen). 

— Grammofoonplaten. 

Maar het gehele jaar kunt u genieten van de voor-
lichting en alle hulpmiddelen ten dienste van het 
zondagsschooluur. 

Word lid (minimum contributie f 4.50 per jaar), dan 
ontvangt u gratis het orgaan "Kind en Zondag", 
èf vraag nadere inlichtingen en catalogi bij de 

N 

7 

NEDERLANDSCHE ZONDAGSSCHOOL VEREENIGING 

BLOEMGRACHT 79 - AMSTERDAM - TELEFOON 244020 
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Gebonden f 8.90 

De geschiedenis 

van het verzet 

REIS DOOR DE NACHT 

DOOR ANNE DE VRIES 

■ DE DUISTERNIS IN 

■ DE STORM STEEKT OP 

■ OCHTENDGLOREN 

■ DE NIEUWE DAG 

Vier delen 

in één band 

Een standaardwerk dat in geen enkele boe-
kenkast mag ontbreken. Het vertelt op bij-
zonder boeiende wijze aan Neerlands jeugd 
en eigenlijk aan heel het Nederlandse volk 
over de mensen, de doodgewone, maar toch 
zo heldhaftige mannen en vrouwen die in de 
duistere jaren der bezetting daden hebben 

-•••••111 

verricht waarbij de glorie der vaderlandse 
helden uit vroeger eeuwen verbleekt. 

Ook de jeugd van nu moet de adembene-
mende geschiedenis van de oorlog en het 
verzet leren kennen. Geef haar dit van be-
gin tot eind spannende boek in handen. 

ANNE DE VRIES  PANOKKO 
2e druk 

Drie boeiende Indianenverhalen. Ruim geillu-
streerd. Voor jongens en meisjes van 10 jaar en 

ouder. Ook volwassenen zullen ervan genieten. 

Een turf van een boek voor de zeer lage prijs van f 5.90 

DELEN 
	

Panokko en zijn vrienden 

IN 
	

Panokko en de wildernis 

1 BAND 
	

Panokko en de witte mensen 

EEN WAARDIG, WAARDEVOL GESCHENK ! 
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ZORG DAT U DIT BOEK 

GELEZEN HEBT VOOR U 

DE FILM GAAT ZIEN 

Jef van der hei 

de laatste 

passagier 

Filmeditie 
Geïllustreerd met 32 foto's ontleend 	de ge 

kwik

k 

rumoer om 
Geb. 5.90 

namige eerste Nederlandse jeugdspeelfilm van de 
Cefa, waaraan de beste acteurs meewerken. 

Een boek van allure 
Een gezellig, met vaart en spanning geschreven boek 
waarin wordt verteld wat het voor twee Nederlandse 
kinderen betekent als één van hen moet emigreren, 
met zijn ouders maar zonder zijn hondje Kwikkie. 

Een zonnige, vaak ontroerende familiegeschiedenis 
voor Jong en oud. 
Het meest  ideale boek om cadeau te geven èn als 
cadeau te ontvangen. 

 

!›J 

 

--"'" Alle jongens die van stoere, spannende verhalen houden 

KIEZEN A T 0 -BOEKEN! 

AVONTUUR, TECHNIEK EN ONTSPANNING 

In de ATO-reeks door Klaas van 

der Geest zijn verschenen: 

Groot formaat, 
gebonden en gevat 
in fleurige omslag. 

Afzonderlijk leverbaar f 3.90 per deel. 

Deze boeiende avonturenverhalen spelen zich in 
verre, vreemde landen af. De gebeurtenissen 
berusten op fantasie, maar zijn zo suggestief 
weergegeven dat je er als het ware zelf bij bent. 
We treffen in deze boeken jonge kerels aan 
met moed en volharding, mannen van verschil-
lende nationaliteiten, allen bezield met echte 
kameraadschap. 

Blokpost 16, 2e druk 

Expeditie 0-75, 2e druk 

Tussen 70 en 800  Zuid 

Brand in boortoren 2 

De ondergang van de Pemex IV 

SP. 2 meldt zich 

Tanker Arcturus 

Sabotage op Old Mike 

De zoetmijnen van de Bal Harith 

Operatie Agadir 



Ingevulde bestelbrieven mogen niet als drukwerk worden ver-
zonden, doch moeten als brief warden gefrankeerd. 

BESTELLING 

voor 

G. F. Callenbach n.v. - Nijkerk 

* 
Doe 

Uw 

keus 

Bestel 

zo ruim 

mogelijk ! 

Volledig adres voor de verzending van het bestelde 

De Heer, MevrouwiMenif frouw 

Straat 

Plaats:. .  

wenst levering rechtstreeks van de oitze,er 

door bemiddeling van boekhandel 

per post (± ro kg) 

per spoor tot 

verder per 

Het is mogelijk dat U nummers opgeeft die uitverkocht zijn 

geraakt. Wilt U daarom even één van onderstaande regels door-

slaan? 
Voor uitverkochte boekjes andere in de plaats 
te zenden. 

Voor uitverkochte boekjes GEEN andere in de 
plaats te zenden. 

Wij verzoeken U vriendelijk Uw bestelling zo spoedig mogelijk in te zenden 

re.  



53 W. G. 0. d. Hulst: Anneke en de sik 
54 — De bengels in 
55 — De wilde jagers 

bos 
 

56 — Fik 
57 — Het huisje in de sneeuw 
58 — Het kerstf. van twee d. kindertjes 
59 — Het klompje dat op 't w. dreef 
60 — Het plekje dat niemand wist 
61 — Het wegje in het koren 
62 — Het zwarte poesje 
63 — Kareltje 
64 — Kleine zwerver 
65 — Van Bob en Bep en Brammetje 
66 — Van de boze koster 
67 — Voetstapjes in de sneeuw 

á 100 cent V.O.K. 

68 W. G.  v. d. Hulst Jr.: Het verdw. sch. 
69 — Ik ben een oude juffrouw 
70 — Ko-tje en het kerstfeest 
71 — Wilhelmus (voorraad beperkt) 
72 Phla van den Berg: Domas en de k. 

van Toeroe 
73 Coby Bos: Donsje de kleine kweker 
74 H. Drost: W. sneeuw en h. m. r. besjes 
75 W. G. v. d. Hulst: Hans in 't bos 
76 — Het karretje 
77 W. G. v. d. Hulst Jr.: Tussen h. g. riet 
78 Jeanne Marie: Het spel ging n. door 
79 C. Th. Jongej.-de Gr.: Op 't nippertje 
80 K. Norel: Houen, jongens! 
81 — Jan en Janneke in Canada 

.. 82 Renes-Boldingh: Van een w. zuster 
en een kl. nv. kindje 

83 Rie v. Rossum: Alleen maar 'n 5W. p. 
84 Schoolland: Erni in de bergen 
85 J. L. Schoolland: Petertje en Plet (dl. 

2 van de Petertje-serie) 
86 Co v. d. Steen-Pijpers: Hanneke. 
87 Tj. Veenstra: Kinderen i. d. klerenk. 

A 100 cent 

88 C. M. v. d. Berg-Akkeren.: W. In Tirol 
89 Aart Grimme: Maup komt thuis! 
90 W. G. v. d. Hulst: Wout, de scheepsj. 
91 — Om twee schItteroogjes 
92 K. Norel: Aaltje zoekt de herders 
93 — Cor en Corry In het hoge Noorden 
94 — 0-16 
95 C. Oldenburg: In duizend vrezen 
96 Heleen v. Ramshorst: Ruth van Laar 
97 Renes-Boldingh: 't M. uit de g. auto 
98 Schoolland: In het land v. d, bl. ossen 
99 Terpstra: Polderkinderen I. d. lente 

100— Polderkinderen in de herfst 
101 — Polderkinderen in de winter 

.102 Tjits Veenstra: Benno's barre tocht 
103 N. Versah -v. d. Vit, Ver van elk. 
104 Anne de Vries: Dagoe, de kl. bosn. 

Aant. Nes. 	 Titels 	 Aant. Nrs. 	 Titels 

1 Hetty J. Drost: Poesje 
2 Gr. Gilhuis-Sm.: Een feestj. v. Fietje 
3 W. G. v. d. Hulst: Gedr. appeltjes 
4 C. Th. Jongej.-de Gr.: Nwe vrienden 
5 Hatis Rowaan: Het wilgenslootje 
6 Co v. d. St.-P.: Robbie kr. toch 'n vr. 

á 30 cent 

7 L. Groothoff: Merrietjes Kerstfeest 
8 Jeanne M.: Paulientje gaat op stal,  
9 K. Norel: Het bruidspaar 

10 A. J. Pleysier: ZCn Japie toch 
11 Tj. Veenstra: Moeders grote dochter 
12 Anne de Vries: Het kl. negermeisje 

á 35 cent 

13 M. Bartels: Kerstfeest v. Marieke 
14 Hetty Drost: Een Hongaar k. terug 
15 — Het Hongaarse vriendinnetje 
16 L. Groothotf Riekje en het poesje 
17 Jeanne Marie: Geen vreemd kind 
18 C. Th. Jong.-de Gr.:Manke Ffarmke 
19 Heleen van Ramsh.: Het verh. v. Gijs 
20 Anne de Vries: Bertus en Brtmo 
21 — Mientje ons moedertje 

á 45 cent 

22 Coby Bos: Sterretje 
23 — Tims verrassing 
24 M. Hefenk: Toen dr. het bootje weg 
25 Jeanne Marie: Jopie's kerstfeest 
26 Kloek: Marja en het bruine kind 
27 Leydens: Het moet anders woeden 
28 Schoolland: De gulden, die in 't 1. lag 
29 Anne de Vries: De grote veenbrand 

is 55 cent 

30 Anne de Vr.: Toen Jezus geb werd 
31 — Als Jezus wederkomt 

á 70 cent 

32 Jeanne Marie: In de sneeuw 
33 Luipen-Bronw.: Het mooiste feest 

. 34 Manijs-Visser: Oliebollen i. h. voort. 
.. 35 K. Norel: FIertevoet en Zilveroog 

36 — Janneke en Juno 
37 Hans Rowaan: Pieter 

8 80 cent 

38 de Lange-Pr.: Van 2 ond. meiskes 
39 0. d. Meer: Armen. nit "'t Beuken." 
40 K. Norel: Anneke en Rooie Kees 
41 K. Zemel: Stille nacht 
42 Schoolland: Fleneke en Marj. (L.) 
43 Stoové-Balier: De St. gaan toch uit 
44 Versch.-v. d. Vl.: Een neger i. h. dorp 
45 Wim Wijnands: De wedstrijd 
46 Co v. d. St.-P.:Barendje en Annem. 
47 — Barendje maakt een schoolreisje 
48 — Barendje en de groene spechten 
49 — Barendje gaat kamperen 
50 — Barenclje's Kerstfeest 
51 — Barendje en het Hongaartje 
52 — Barendje rit in angst 

k 90 cent  

á 110 cent 

105 Marga Bartels: Het nichtje v. d. str. 
106 W. G. v. d. Hulst: Thijs en Thor 
107 Jongejan-de Gr.: Toen 't circus kw. 
108K. Norel: Marijke op het eiland 
109— Van diredomdeine 
110 v. d. St-P.:Met de straalt. n. Pr.hof 
111 Go Vetburg: Johannes Ibubesi 
112 Versah. v. d. Vl.: De man m. d. e. arm 
113 Helga 0. d. Vlasakker: Heemtentje 
114 P. de Zeeuw JGzn.: De Franse spion 
115 — De stroper van Heusden 

á 120 cent 

.. 118 M. de Lange-Praamsma: Marlleske 
....117— Marlleske beleeft een avontuur 

118— Marlleske heeft een griepje 
119 — Marlleske verdient heitjes 
120— Marlleske viert bevrijdingsdag 

. 8 125 cent 



Aant. Nrs. 	 Titels 	 Aant. Nrs. 	 Titels 

121 N. Faber-Meynen: Een nieuw begin 
122 W. G. v. d. Hulst: Er op of er onder 
123 M. Kapitein: Drie witte wachters 
124 Bea Lintljn: Janneke en de w. pauw 
125 K. Norel: Jan H. op de Geuzenvloot 
126 Renes-Boldingh: De tw. v. d. V.steeg 
127 Hans Rowasn: Fort aan de Lek 
128 Versch.-v. d. V1.: Kind. v. één Vader 

á 135 cent 

129 Aart Grimme: Eggert begrijpt het 
130 M. Heijenk: Toch ben je Jenneke! 
131 W. G. v. d. Hulst: Ouwe Bram 
132 Jongejan-de Gr.: De schoold. dicht 
133 K. Norel: De leeuw van Ronk 
134 Verborg: Kipple en Rap, de vredesd. 
135 Anne de Vries: Vader en Jaap 
136 W. G. v. d. Hulst: Rozemarijntje 
137— Rozemarijntje naar school 
138 — Rozemarijntje en Rooie Pier 
139 — Rozemarijntje en de zw. jongen 
140— Rozemarijntje en de oude juffr. 

it 155 cent 

141 Cor Bruijn: Geroofd van het eiland 
142— De vlucht naar Kautokeino 

...143— Toen de boshaan riep 

á 175 cent 

FLEVO-POCKETS 11.50 per deel 
. ex. 1. Ab Visser: Ballingschap in St. 

Tropez 
ex. 2. M. Kapitein: Wij buigen nooit 
ex. 3. A. Grimme: De dolle Driessen 

.. ex. 4. C. Th. Jongejan-de Gr.: Deining 
in het doktershuis 

ex. S Jo Kalmijn-Spierenburg: De kin- 
deren van de Steinalp 

ex; 6. N. Verschoor- v. d. Vlis: Tegen- 
wind  

144 W. G. v. d. Hulst: Willem Wijcherts 
145— Peerke en z'n kameraden 
146 Jongejan-de Gr.: Eenzaam Hanneke 
147 H. v. Ftamshorst: Reina's  e. H135.-j. 
148 Co v. d. Steen-P.: Heirriw. n. Nw-O. 
149 Anne de Vries: Panokko en  zijn  vr. 
150— Panokko en de wildernis 
151— Panokko en de witte mensen 

á 185 cent 

152 W. Broos: Het Verbond der Edelen 
153 Aart Grimme:  In 't land e. d. Piranh. 
154 Jongejan-de Gr.: Een veelbewogen 5. 
155 Rie van Rossum: Jetje uit het huis 
156 N. Verschoor-v.d. Vlls: Herrie-Let 

á  210  cent 

157 Anne de Vries: De duisternis in 
158 — De storm steekt op 

...159— Ochtendgloren 
	160 De nieuwe dag 

161 Jongejan-de Gr.: Greetje Margriet 
162  M. de Lange-Pr.: Mieke v. d. Rosenl. 

á 225 cent 

............169 W. G. v. d. Hulst: Gerdlentje 

á 250 cent 

164 W. G. v. d. Hulst: J. Holm en gn 
165 Max de Lange-Pr.: Annewteke 

á 275 cent 

. 	• ex.  Anne de Vries: Oranje in zilver Luxe uitgave . 	. 	. geb. ƒ 2.90 
. 	ex. Anne de Vries: Oranje in zilver Gewone uitgave 	. 	.  gebr. „1.90 

Bij afname van 50 ex. á j 1.80; 100 ex. á J 1.70; 250 ex. a 1.60; 500 ex. en meer 
j 1.50. 

VERTEL-EN VOORLEESBOEKEN 

ex. W. G. v. d. Hulst: Het vertellen, 9e druk 	  geb. j 4.90 
ex. — Om het kind, 3e druk 	 ,  4  50 
ex. — Stille dingen, 5e druk   4.50 
ex. W. G. v. d. Hulst Jr.: Ere zij God (bij 25 ex. j 1.75 per ex.) 	. gebr. „ 1.90 
ex. M. A. M. Renes-Boldingh: De weg van het Licht, 4e druk 	. geb. „ 7.90 
ex. Karl Schenkel: De getekende Bijbel . 	. 	. 	. 	 . gebr. „ 290 
x. John Torenbeek: Zo leefde Jesus 	  geb. „ 6.90 

ex. Menno de Munck: De Geboorte 	 „  5  90 
ex. Lothar Schuit.: Een reis door het land van de Bijbel 	 . gebr. „ 1.25 
ex. Nel Verschoor-van der Vlis: Toen het avond werd 	 . geb. „ 2.90 

JEUGDBOEKEN 

ex. Klaas van der Geest: Overval op Juan Fernandez 	 , 4.90 
ex. Fritz Meisnitzer: Jahomrai en de heilige olifant . 	 „ 4.90 
ex. Fritz Meisnitzer: De spookwolf   4.90 
ex. Jef van der Heyden: De laatste passagier   5.90 
ex. Anne de Vries: Panokko (3 dln. in één band) 	 5.90 

ex. 	Reis door de nacht (4  dln. in één band), 2e druk 	  8.90 
ex. Cor Bruijn: Kils Eira en zijn kinderen (drie delen in één band) 	 „ 6.90 
ex. Joekie-serie, deel 	 „ 2.50 
ex. Goud-Elsje-serie, deel • 
ex. ATO-Reeks, deel 	 „ 3.90 
ex. Elke-serie, deel . 	 „ 3.50 



ex. Pony-serie, deel 
	 á geb. 1 /90 

Intekening op de "Ster-Reeks" (vier delen) tegen serieprijs 

Intekening op de "Nobel-Reeks'.  (vijf delen) tegen serieprijs 

UlTDELINGS-MATERIAAL ENZ. 

stel Bijbelse wandplaten 	 t 12.50 

stel 	 .. 	op karton 
stel 	., 	., 	op linnen . . . 

stuks 	„ 	„ 	in lijst, gevernist, zonder glas 

ex. Mapjes met 24 Panderplaatjes ..... 
vel Kinderen uit alle werelddelen. Prijs per geperforeerd vel van 30 kaartjes 1 

10 vel á f  0.90; bij 25 of meer vellen f 0.80 per vel. 
stel Bijbel en jeugd. Per stel van 36 stuks  t 
serie Bloemenplaatjes 	 serie I; 	 serie II. Per vel ) 1.—. 

Opdrachiblaadjes 	 Al 	 S; 	 C; 	 D. 

100  ex. voor t 1.25; 250 ex. voor f 2.75; 500 ex. voor f 5.—; 1000 ex. voor f 9.—. 

stel  gekleurde «Jones"-platen. Per stel van 24 stuks f 1.25. 

pakjes Nieuwe Bijb. prentjes in kleur. Prijs per pakje van 20 stukst 0.80. 

Platen Bijb. Kunst 	 es. na 
Prijs per ex. 15 ct.; 25 ex. á 10  ct.; 50 ex. á 9 et.; 100 ex. á 8 et.; 250 of meer ex. á 7 ct. 

pakjes Zondagsschoolkaartles. Prijs per pakje 17% ct.; 25 pakjes á 15 cl; 50 pakjes a 

14 ct.; 100 of meer pakjes á 13 ct. 
De tien geboden. 10 ex. à 5 ct.; 25 ex. á 4 ct.; 50 ex. á 3% cl.; 100 ex. á 3 ct. 

Gulden 
Regels 	 A 	B 	C 	D 	E 	F 	S 	S 	1 	K 

Prijzen: 10 ex. a 8 ct.; 25 ex. à7 ct.; 50 ex.à 8 ct ; 100 ex. á 5 ct.; 250 ex. á 4 ct. 

Friese Gulden Regels. Prijzen als voren. 
vel Beloningskaartjes. Prijs per geperforeerd vel van 32 kaartjes f 0.55; 10 vel  á f 0.50; 

bij 25 of meer vellen  1  0.95 per vel. 
Diploma A. "Timothens". Prijs per 1-9 ex. á 25 ct.; 10-29 ex. à 23 cl.; 25-49 ex. á 21 ct.; 

50-99 ex. á 18 ct..; 100 of meer ex. S 15 ct. 
Modern Diploma. Prijzen als voren. 
Doopkaart. Prijs per ex. f 0.15; 50 ex.  á f 0.10;100 ex. á j  0.09; 250 ex. á t 0.08. 

pakjes Jac. Nutver: Kaarten. Prijs per pakje van 10 stuks  1.—. 

Tekst kerstliederen 	 le serie; 	 2e serie. 
Prijs 50 ex. voor f 2.—; 100 ex. voor 13.75; 250 ex. voor  ( 8.—. 
Muziek kerstliederen 	 le serie; 	 2e serie. 

Prijs 1 ex. 20 ct.; 10 ex. á 17% ct.; 25 of meer ex. á 15 ct. 
Kaart van Palestina in 2 losse vellen  t  4.20. 
Belijdenisplaat A Prijzen: 1-9 ex. á 25 ct.; 10-29 ex. á 23 cl.; 25-49 ex. á 21 ct.; 

Belijdenisplaat B 	50-99 ex. á 18 ct.; 100 of meer ex. á 15 ct. 

DIVERSEN 

ex. prospectus Nobel-Reeks 	. ..... . 	gratis 

ex. prospectus Ster-Reeks ........... 	gratis 

. ex. Delta-Reeks, deel 	 
ex. serie Het ABC der opvoeding, 	ex. deel 
ex. idem, Idem, bij intekening 
ex. Dr. J. H.  van den Berg: Het menselijk lichaam 1,  3e druk . 	. geb 114.90 

e. Dr. J. H. van den Berg: Hel menselijk lichaam II .. 	 . 	„ 	„ 1/90 

ex. — Metabletica of Leer der veranderingen, 10e druk 	  14.90 

ex. Dr. R. Bijlsma: Kleine catechetiek 
ex. Reginald Fuller en Richard Hanson: Rome: Wil raden het af 	. 	„ 	„ 6.90 

ex. Theo Preiss: De rechtsgedachte in het evangelie van Johannes. Ver- 

taald en ingeleid door Dr. E. L. Smelik .. ..... gebr. „ 1.90 
ex. serie Ethische Verkenningen, 	ex. deel 
e. idem idem, bij intekening 
ex. H.W.S.: Nieuw Bijbels Dagboekje, 18e druk . ... geb 	4.50 

. ex. Alfred Ringwald: Leer mij bidden 	  7/0 
ex. serie Bijbel en Archaeologie, 	. ex. deel 

. ex. serie Bijbel en Archaeologie tegen intekenprijs 



Ster-reekJ, 
de moviue 
mei6jeoremcan.6! 



MIEN VAN 'T SANT 

e,tte 1,1)1() 
ei £olo? 

VERSCHIJNT SEPTEMBER 19 61 

De bekende Nederlandse schrijfster Mien van 
't Sant verrijkte de Ster-Reeks met een van 
haar goed geschreven verhalen. Uit de su-
blieme sfeertekening van andere landen 
blijkt duidelijk dat zij een zeer bereisde 
vrouw is. 
"Lotte of Lolo?" is een prettig. waardevol 
en met grote kennis van zaken geschreven 
boek. De lezeressen zullen met meer dan ge-
wone interesse het aan afwisseling rijke 
leven van de hoofdfiguren volgen. 
Lotte en Lolo, de dochters van de weduw-
naar Cardoux, spelen er een belangrijke zul 
in. 
Ook de doktersdochter Marga van Swleten. 
die in een Weens ziekenhuis kennis maakte 
met de heer Cardoux, evenals de door Marga 
geadopteerde ouderloze Ben, die uit een der 
vele vluchtelingenkampen afkomstig is, zijn 
twee interessante figuren die we in dit ver-
haal niet graag zouden missen. 

Ster-Reeks-boeken zijn een lust voor  oog! 



JEANETTE SCHOOLLAND 

droom 

VERSCHIJNT DECEMBER 1961 

Vele lezeressen van de Ster-Reeks waren 
reeds eerder in de gelegenheid kennis te ma-
ken met de aantrekkelijke boeken van deze 
schrijfster. Ze vonden een allerhartelijkst 
onthaal. Met vreugde kondigen we opnieuw 
een boek van haar hand aan, dat, daarvan 
zijn we overtuigd, eveneens zeer in de smaak 
zal vallen. 
"Zomerdroom" geeft een van de belangrijk-
ste perioden weer uit het leven van Lettie 
Visser en Pia van Regten de Witt, twee jon-
ge onderwijzeresjes, die in hetzelfde pension 
hef en leed met elkaar delen. 
Het zijn soms tot een hartelijke lach prikke-
lende situaties ItraarM ze verkeren. vooral 
wanneer ze tijdens de vakantie samen in een 
Zwitsers huisje wonen. 
Een boek waarin een prettige, kameraad-
schappelijke geest overheerst. Vanzelfspre-
kend spelen ook de ernst en de liefde in hun 
bestaan een rol van grote betekenis. 

Ster-Reeks-boeken zijn vriendinnen voor liet léven! 



,t(Alli7/
.
0 C. TH. JONGEJAN- 

DE GROOT 

5Zumeteen 

VERSCHIJNT MAART 1962 

Een vlot geschreven verhaal dat de blik ver-
ruimt. 
Allerlei problemen komen erin aan de orde: 
het beroep van de ongehuwde vrouw en haar 
manier van vrijetijdbesteding; het leven van 
buitenshuis werkende meisjes; een meisje 
dat onder toezicht staat van de kinderpo-
litle; de weduwnaar met volwassen kinde-
ren enz. 
Deze situaties hebben alle betrekking op de 
interessante mensen die in dit boeiende ver-
haal een rol van betekenis spelen. Vooral met 
Noor van Aerdenhout, de chef-telefoniste en 
met een van haar ondergeschikten, Quinta 
van 13r een, leven we intensief mee. Hoe de al 
wat oudere Noor en Quinta in een nog nau-
were relatie lot elkaar komen en op welke 
wijze Noor voor haar levensgeluk moet vech-
ten, wordt boeiend beschreven. — Een pittig, 
waardevol boek. 

In de Ster-Reeks verschijnen boeken van en voor déze tijd 



MARY DEKKER 

•ect kart 

in SUPUIV  

••eitt 

VERSCHIJNT JUNI 1962 

Dit hartverwarmende verhaal beschrijft de 
geschiedenis van twee jonge mensen die 
elkaar al op jeugdige leeftijd leren kennen. 
Ze ontmoeten elkander maar enkele keren, 
omdat Hanneke in Nederland woont en Relt 
de zoon is van een schatrijke schapenfokker 
in Australië. 
Bij het tweede bezoek dat Rell en zijn fami-
lie aan Nederland brengen, worden de twee 
jonge mensen het samen volkomen eens. 
Daarmee zou alles in orde kunnen zijn, 

sare het niet dat er nog zo iets bestaat als 
andsverschil, dat vooral uit de gereserveer-

de houding van de moeder overduidelijk blijkt. 
De problemen waarvoor deze jonge mensen 
worden gesteld, zijn niet eenvoudig op te 
lossen. 
Onverwachte, schokkende gebeurtenissen ge-
ven hun leven en hun toekomst ineens een 
geheel ander beeld. 
De lezeressen zullen met ons verheugd zijn 
dat in dit levensechte, blijmakende boek de 
liefde overwint. 

ledere drie maanden een boeiende meisjesroman 



£,aat ook anderen 

uan de Ste 

Bon 
Bestemd voor hen die nog niet op de Ster-Reeks zijn  ge-
abonneerd. Ingevuld opzenden van  deze bon garandeert 
ren jaarlijks voordeel van vier gulden. — Iedere drie 
inaenden een mooi, pittig boek voor slechts /3.90 (losse 
delen á 14.901. 

Hiermede abonneer ik mij tot wederopzegging toe op de 
Ster-Reeks, te beginnen met het eerste deel  van de lopen-
de jaargang. 

Naam 

Adres 

Woonplaats 

Door tussenkomst van boekhandel 

Rechtstreeks per post van Adm. Ster-Reeks - Nukerk 

G. F. CALLENBACH N.V. - NIJKERK 



preiiteren! 

Dit prospectus bevat een  BON die we speciaal af-

drukken om een van Uw vriendinnen of kennissen 
de gelegenheid te bieden van de voordelen van een 

abonnement te gaan profiteren. 

Vele lezeressen in Nederland kopen de Ster-Reeks-
boeken los. dus voor 14.90 per titel. Zij kunnen 

echter op ieder boek een gulden uitsparen door 

zich te abonneren. 

Mogen we U vriendelijk verzoeken dit prospectus 

door te geven aan een van Uw vriendinnen die van 
lezen houdt? 

Hebt U vele vriendinnen en kennissen die van boe-

ken houden en die U een dienst wilt bewijzen door 

hen met de Ster-Reeks in aanraking te brengen? 

Geen bezwaar! We zenden U met genoegen de 
hiervoor benodigde prospectussen. 

Een briefkaartje met vermelding van het gewenste 
aantal en het komt in orde! 



Zoekt U een waardevol cadeau? 
Als U een goede vriendin wilt verrassen met vier of vijf 

goede boeken, geef haar dan een van onderstaande jaar-
gangen Ster-Reeks. 

Voor zover de voorraad strekt zijn nog tegen abonne- 

mentsprijs van ƒ190 per deel (losse delen )4.90) verkrijg-
baar: 

SERIE A 

1. Lenie Stafleu-Kruikemeier, Je moest eens weten! 

2. M. A. M. Renes-Boldingh: 't Perkoetoet-mysterie 

3 Mary van Santwijck: Schoonheidskoningin 

4. Erich Wustmann: Zon over de bergen 

SERIE B 

I. Regina van der Hauw-Vellman: Dat eigen hart 

2. C. Th. Jongejan-de Groot: Kapoentjes kinderen 

3. Barbara Hug: Honderd dagen met Christiane 

4, Jeanette Schoolland: De lente komt 

5. Mien van 't Sant: De brug komt Maar. 2e druk 

kunt ze bestellen bij Uw boekhandelaar en bij Adm.  
Ster-Reeks - Nijkerk 
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